
CARNAVAL 2017 OP  

B.s. de Veste 
 
 

 
 

Op vrijdagochtend 24 februari vieren we carnaval 

op school.  

We beginnen die dag om 8.30 uur en feesten door tot 12 uur. 
 

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 

De kinderen komen op de normale tijd naar school en blijven buiten. 

Als de zoemer gaat, verzamelen de kinderen met hun eigen groep bij 

de zandbak in aangegeven vakken. 

A.u.b. géén confetti, spuitserpentines en “wapens” meenemen naar school. 

Om 8.30 u openen we samen het carnaval op de speelplaats. 

We zijn blij dat de leerlingenraad als “een raad van acht” het 

carnavalsfeest wil openen. Ook ouders zijn hierbij natuurlijk van harte 

welkom en we hopen zelfs op uw uitbundig meezingen (want we hebben de 

presentatie van een heus Vestelied)  en dat u gezellig aanschuift in de 

polonaise. 

Na de sleuteloverdracht gaan de kinderen even naar de klas om zich voor 

te bereiden op de optocht, want we gaan meteen opstellen. 

Om 9 uur begint de grote Veste-optocht. Motto “Ooit in 

Maoneblusserslaand. Iedere groep gaat u presenteren wat in de klassen is 

bedacht en uitgewerkt.  

Wij hopen op een grote belangstelling van ouders, opa’s en oma’s, buren 

enz, enz,  want  zeg nou eerlijk, een optocht zonder publiek is niks! 

In de bijlagen ziet u de beschrijving van de route.  

Om ongeveer 10.15 u zullen we weer terug zijn op school en hebben de 

kinderen een eigen programma in de groep. 

De oudervereniging zorgt voor lekkere traktaties. Fruit meenemen is niet 

nodig.  

Om 12. 00 u sluiten we af en kunnen we allemaal gaan genieten van een 

fijne vakantie. 

Iedereen veel plezier gewenst! 

 

De carnavalswerkgroep  Alaaf!!! 



 
 

 
 
 

Route optocht carnaval 2017 
 

 Opstellen in de Wilhelminastraat, richting 
Burg.Couwenbergstraat. 

 Bij de Burg. Couwenbergstraat rechtsaf 
richting de tandartspraktijk. 

 Op de Schoolstraat linksaf de ventweg op. 

 Alsmaar rechtdoor tot aan de Pastoor 
Huijbersstraat. Daar linksaf gaan. 

 Deze weg vervolgen. Dan rechtsaf het bruggetje over en het 
Beatrixlaantje in. Hier loopt/rijdt de optocht over het fietspad en het 
publiek staat op de stoep. 

 Aan het eind van dit laantje gaan we linksaf de brede stoep op.  

 Zo gaan we verder, met nog 1 keer oversteken bij het bejaardenhofje, 
tot aan het bejaardenhuis. Hier neemt de voorste groep de tweede 
oprit en loopt de u-vorm verder tot deze weer bij de stoep komt.  

 Hier stoppen en wachten totdat alle groepen zich verzameld hebben op 
de u-vorm voor het bejaardenhuis. Hier zingen we met z'n allen het 

'De Veste carnavalslied'. 
 Daarna gaan we rechtsaf een stukje over de stoep en dan eerste 

weggetje rechts het bejaardenhofje in. 

 Meteen na het grote bejaardenhuis aan de rechterkant, rechtsaf en dan 
met een bochtje richting het kanaal. 

 Linksaf het kanaalpad op en aan het eind rechtsaf het bruggetje over. 

 Over het bruggetje rechtdoor de Prins Bernhardstraat in, richting 
school. We gaan bij de poort van de kleuters het schoolplein weer op. 
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