
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 16 (21 februari 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

CARNAVAL 2019 op B.s. de Veste  
Op vrijdagochtend 1 maart vieren we carnaval op school.  
We beginnen die dag om 8.30 uur en feesten door tot 13 uur. 
De kinderen hebben dan al gegeten 
 
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 zingen weer ons 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. Deze begint om 10.00. 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.  
Want zeg nou eerlijk, een optocht zonder publiek is niks! 
In de bijlagen ziet u de beschrijving van de route.  
Om ongeveer 11.15 u zullen we weer terug zijn op school en hebben de kinderen nog een 
gezellig carnavalsactiviteit. 
De oudervereniging zorgt voor lekkere traktaties. Fruit meenemen is niet nodig.  
Om 13.00 u sluiten we af en kunnen we allemaal gaan genieten van een fijne vakantie. 
Iedereen veel plezier gewenst! 
 

 
Maar….een optocht zonder muziek is niks. Wie kan  
ons helpen aan een geluidsinstallatie???? En evt. zelf meehelpen met de bediening hiervan 
tijdens de optocht? 

 

Wilt u dan contact opnemen met juf Yvonne / juf Cindy? 

yvonnewouters@leerrijk.nl  
cindysoeters@leerrijk.nl  
 
De carnavalswerkgroep  
Alaaf!!! 
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De laatste vergadering van de MR vond plaats op 16-01-2019. 
De volgende punten zijn besproken: 
 
*BVL: het plan is gemaakt, er is een ouder toegetreden bij de werkgroep, dit jaar organiseren 
we weer "Pleintje Verkeer”. 
*Begroting is klaar :wordt volgende vergadering besproken. 
*definitieve inspectierapport is binnen.Is op de site geplaatst 
*Intern ondersteuningsplan is besproken; geen verdere acties nodig 
*Arbo Quickscan en SchoolOndersteuningsplan zijn besproken en toegelicht. 
*werkverdelingsplan: Eric en de personeelsgeleding gaan dit bekijken en bespreken. 
De notulen van deze vergadering vindt u op de site 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


