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Beste ouders,
Ben je een prinses, een clown, een indiaan, Mega Tobi, een beer
of liever een aap of hond? Alles kan volgende week want wij
vieren carnaval! 
We zetten maskers op, spelen met hoeden en maken verder
muziek. Vrijdag barst het feest echt los! We mogen ons
verkleden, eten een pannenkoek en wandelen in een grote stoet
met alle klassen door Walem. Deze stoet vertrekt om 13.30u.
Ouders mogen mee wandelen in de stoet, verkleed uiteraard! 
Na de stoet stappen we met onze klas terug naar de speelplaats.
Hierbij vragen we aan de ouders om niet mee te gaan op de
speelplaats maar buiten te wachten zodat we het overzicht niet
verliezen over alle kinderen. Bij goed weer blijft de klas buiten
en viert nog even feest met wat muziek. Bij slecht weer sluiten
we onze stoet af in onze klas. Wanneer de bel gaat kan u uw kind
komen ophalen. Kinderen gaan dus niet voor het belsignaal naar
huis!
!Mogen wij u er nog eens aan herinneren om samen met uw
kind de brooddoos en drinkbus ’s morgens uit de boekentas te
halen wanneer hij/zij op school komt. Alvast bedankt!

Beste ouders,
Ben je een prinses, een clown, een indiaan, Mega Tobi, een beer
of liever een aap of hond? Alles kan volgende week want wij
vieren carnaval! 
We zetten maskers op, spelen met hoeden en maken verder
muziek. Vrijdag barst het feest echt los! We mogen ons
verkleden, eten een pannenkoek en wandelen in een grote stoet
met alle klassen door Walem. Deze stoet vertrekt om 13.30u.
Ouders mogen mee wandelen in de stoet, verkleed uiteraard! 
Na de stoet stappen we met onze klas terug naar de speelplaats.
Hierbij vragen we aan de ouders om niet mee te gaan op de
speelplaats maar buiten te wachten zodat we het overzicht niet
verliezen over alle kinderen. Bij goed weer blijft de klas buiten
en viert nog even feest met wat muziek. Bij slecht weer sluiten
we onze stoet af in onze klas. Wanneer de bel gaat kan u uw kind
komen ophalen. Kinderen gaan dus niet voor het belsignaal naar
huis!
!Mogen wij u er nog eens aan herinneren om samen met uw
kind de brooddoos en drinkbus ’s morgens uit de boekentas te
halen wanneer hij/zij op school komt. Alvast bedankt!

Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam):
 Indien je dit hebt; Prentenboek of materiaal in thema
bijvoorbeeld: verkleedpak, serpentine, verschillende soorten
hoeden om een spel te spelen, maskers,…
 Op VRIJDAG mogen de kinderen in hun carnavalsoutfit naar
school komen, in de namiddag stappen wij in stoet door de
straten van Walem (13u30)
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