
Beste ouder(s),         24/02/2014 

 

 

 

 

 

 

Zoals u eerder op ons blauw maandblad kon lezen, organiseren we ook dit schooljaar een 

feestelijke carnavalsstoet. Hieronder enkele infopunten: 

 

 Vertrek: 13.30uur aan het kerkplein 

 Aankomst in de school: ca. 15.30uur 

 Traject: Vertrek via de parking kerk, Wijngaardstraat, oversteek gewestweg, 

Hollestraat, Beernaardstraat, Deeskensveld, Plaatstraat, oversteek gewestweg, 

Beekstraat 

 Deze stoet zal ook dit jaar worden begeleid door de lokale politie, leerkrachten, ouders 

en 'carnavalspompiers'.  

 De kleuters zullen, omwille van veiligheidsredenen, ook dit jaar binnen 

voorafbepaalde zones stappen. Ouders kunnen buiten deze zones gerust meestappen. 

Ouders van de kleinste kinderen kunnen de kinderwagen meebrengen. 

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

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

 Bij aankomst krijgen alle kinderen 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 opvang gaan door zoals gepland. 
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       Ouderraad de vrije basisschool “De Bloesem” 
       Beekstraat 17 – 9451 Kerksken 
       Email : ouderraad@debloesem.net 

 

 
De voorgaande jaren konden wij voor de kinderfuif steeds op een grote opkomst rekenen.  
De formule waarbij “klein” zijn/haar beste danstechnieken naar boven haalt, terwijl “groot” ondertussen 
van een drankje en een gezellige babbel kan genieten, blijft een succes!!  
Daarom organiseert de ouderraad ook dit jaar een nieuwe editie van de KINDERFUIF!  
 

 Wanneer?  Dit dansfeest zal op zaterdag 15 maart 2014 De fuif start om 16:30uur en 
  eindigt om 21:30uur. 

   - Van 16.30uur tot 18.30uur voor de kinderen van de KLEUTERSCHOOL 
   - Van 18.30uur tot 21.30uur voor de kinderen van de LAGERE SCHOOL 

 Waar?   In de turnzaal en refter van de school. 

 Ingang :  1 euro per kind.  
 
Wie weet brengen Kabouter Kwebbel en nog andere bekende figuren ons net als vorig jaar een 
bezoekje… ? De kleuters die nog niet moe gedanst zijn, kunnen natuurlijk ook nog na 18:30uur verder 
swingen op de “coole” muziek voor de lagere school. 
 
Wij hopen opnieuw op jullie enthousiaste aanwezigheid en zet die dansschoenen alvast klaar!! 
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