
Dikke Truiendag… 

 Wanneer?   Dinsdag 06.02.2018 

 Wat?    Elk schooljaar opnieuw zetten wij op deze dag onze  

verwarming een tikkeltje lager om de problematiek van de 

klimaatsverandering wat extra aandacht te geven. 

 Hoe?    Kleed je extra warm om naar school te komen! 

Zet alvast een warme/ ludieke/ grappige/ originele hoed of 

muts op je hoofd! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verkleed naar school… 

 

 Donderdag 08.02 mogen de kleuters verkleed naar school komen! (Schminken mag!) 

 Vrijdag 09.02 mogen de leerlingen van de lagere school verkleed naar school komen! (NIET 

schminken n.a.v. de stoet aub!) 

Carnavalstoet… 

 Wanneer?   09.02.2018 

 Wat?    Carnavalstoet 

 Wie?    Alle leerlingen van onze school 

 Vertrek?   13.05uur- kerkplein 

 Aankomst?    15.00uur- school 

 Kledij?    Alle kinderen zullen een zelfgemaakt klaskostuum dragen. 

 Traject?    Vertrek via de parking kerk, Wijngaardstraat,  

oversteek gewestweg, Hollestraat, Beernaardstraat, 

Deeskensveld, Plaatstraat, oversteek gewestweg, Beekstraat 

 Begeleiding?    lokale politie, leerkrachten en 'carnavalpompiers'.  

 De peuters zullen, omwille van veiligheidsredenen, ook dit jaar binnen een afgebakende zone 

stappen. Ouders van deze kleinste kinderen kunnen met de kinderwagen meestappen. 

 Vanuit de noodzaak tot overzicht, vragen we de ouders van alle andere kinderen niet met de 

leerlingen mee te stappen! We willen immers absoluut een warboel van ouders en kinderen 

vermijden! Indien kinderen te vermoeid zijn of bij kleine ongevalletjes kunnen ze steeds in de 

carnavalswagen worden gezet. 

 Enkel buiten de schoolmuren is het toegestaan confetti te gooien (GEEN SERPENTINES of 

SPUITBUSSEN!). Op school wordt het gooien van confetti dus NIET toegelaten! 

 Onze 'prins en prinses carnaval' zullen deze feestelijke stoet voorgaan! 

 Wij vragen om alle kinderen boterhammetjes op school te laten eten en NIET naar huis te 

gaan! Op die manier kunnen we onze kinderen tijdig klaarmaken. Er zal die dag onder de 

middag geen 'remgeld' worden aangerekend. Er zal eveneens geen warme maaltijd worden 

aangeboden. 

 Bij aankomst krijgen alle kinderen als beloning nog een drankje en koek. De kinderen verlaten 

de school pas bij het laatste belsignaal. Dit is een zeer belangrijke afspraak! De 

voetgangersrang, fietsenrang en 'Rakker' gaan door zoals gepland. 

 

 


