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Beste ouders,  

Op vrijdag 17 februari vieren we met de ganse school 

carnaval! 

Om deze dag echt feestelijk te maken, worden er frietjes met frikandellen gesmuld. Alle 

kinderen kunnen die middag op school eten. Ook de kinderen die anders boterhammen eten 

of naar huis gaan, kunnen die dag frietjes eten.  

De kinderen die op 17 februari GEEN frietjes willen eten, een vegetarisch of 

glutenvrij alternatief willen, gelieve de forms hieronder in te vullen.  

https://forms.gle/LLam7zNCKQv8ed6UA  

Er wordt 5 euro aangerekend op de schoolfactuur voor deze knotsgekke dag (inclusief 

middagtoezicht)! 

Vóór de feestelijke kinderlunch voorzien we een stoet met de lagere school en vieren we 

BUITEN feest. Uw kind kan zelf kiezen waarin het zich verkleedt.  We zien het liefst 

kostuums die niet uit de winkel komen, liever een zelf bedacht pakje. Denk aan een cape 

van een oud hemd, een lakenspookje, … U hoeft geen verkleedpak te kopen! 

We geven ook mee dat enge maskers en speelgoedwapens niet toegelaten zijn. Zo is het 

een feest voor alle kinderen. Ook slingers, confetti en spuitbussen laten we thuis! 

Bij regenweer gaat de stoet niet door. Mogen wij vriendelijk vragen om niet mee te 

lopen in de stoet maar ons te bewonderen van aan de kant van de weg. Route stoet : 

school – Hullaertstraat – Breestraat – Congostraat - Pittemstraat – school. We vertrekken 

rond 10.50 uur aan onze school. 

Wie zich liever niet verkleedt, komt zoals anders naar school. Iedereen die wil, mag die 

ochtend al verkleed naar school komen en hou er rekening mee dat het voor kinderen (en 

zeker kleuters) niet handig naar het toilet gaan is met een onesie aan     .  

 

De kleuters vieren feest in de polyvalente zaal in de namiddag. De kinderen van de lagere 

school vieren samen feest in de namiddag in de turnzaal.  

We kijken al uit naar jullie creatieve kostuums. Tot dan! 

Hopelijk zal elke klas voltallig aanwezig zijn! 

Vriendelijke groeten, 

Het schoolteam 

https://forms.gle/LLam7zNCKQv8ed6UA

