“Aggut kunt moet ut doen”
ALAAF, ALAAF, Carnaval komt eraan!!!
Vanaf maandag 17 februari komen we weer in carnavaleske sferen en zal er iedere dag
aandacht zijn voor het gezellige volksfeest dat vrijdag 21 februari op school los gaat barsten.
Maandag 17/2

Snorrendag: Leef je uit op alle manieren die je kan bedenken om een
leuke/mooie/knappe/nette/warrige snor onder je neus te hebben.
Dinsdag 18/2
Glitter & Glamour: Verkleed, versierd of lekker getekend, glitter is glitter.
Woensdag 19/2 Kleurendag: Hou je niet in om deze dag fleurig, kleurig door de school te
lopen, ga je voor 1 kleur of kies je juist voor alles door elkaar?
Donderdag 20/2 Pyjamadag (je knuffel mag ook mee): Vandaag mag je lekker je pyjama of
je warme onesie aanhouden. En vergeet ook zeker je knuffel niet als je wil.
Vrijdag 21/2
Verkleed naar school, optredens en optocht!!!
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen! De school zal
volstromen met mooie prinsessen, stoere piraten, her en der wat clowntjes
en alleen maar gezellige kindersnoetjes. Deze ochtend is het een groot
carnavalesk feest festijn met als hoogtepunt de optocht door de wijk met
alle kinderen van De Bunders en humankind!
Belangrijk om te weten:
Hoewel we het superleuk vinden als iedereen op zijn mooist verkleed is, mogen gevaarlijke
gevechtsattributen zoals zwaarden, pistolen, knotsen, knuppels e.d. niet mee naar binnen.
Ook confetti (in alle vormen) en serpentine uit spuitbussen mag niet meegebracht worden.
Vrijdag nemen de kinderen net als anders fruit en drinken mee, daarnaast wordt er vanuit
de OC gezorgd voor extra drinken met wat lekkers!!!

HULP GEVRAAGD
Wij zoeken nog ouders/verzorgers die willen
helpen met het versieren van ons schoolgebouw.
Dit gaan wij doen op donderdagavond
13 februari om 19.30uur
Helpt u mee?
Stuur een e-mail naar i.franken@stgboom.nl
(dit kan ook via SchouderCom)

Ik ven ’t zô fen, dè ik ‘n
Dölleke mag zèn.
Zo vier, vèf daoge lang, ‘ns
lekker vrij kan zèn,
Want in Döllekesgat daor barst
de leut wir los Meej feest vur
groot en klein, gedans en veul
gehos!

Carnavalsoptocht
Basisschool De Bunders
vrijdag 21 februari

“Aggut kunt moet ut
doen”
Carnavalsoptocht
Op vrijdag 21 februari zullen om 10.00 uur alle dollen en
dollinnen van de Bunders een optocht door de wijk lopen. Voor de kinderen is het
natuurlijk het leukste als er langs de route ouders, broertjes, zusjes, opa’s,
oma’s, kennissen, buurtgenoten enz. staan.
Kom je ook even kijken?
En blijf vooral kijken, dit jaar zal de optocht namelijk 2x voorbij komen!
Jaja, de eerste ronde zullen Leergroep II en III lopen en bij de tweede ronde
sluiten Leergroep I en de kinderen van kinderdagverblijf Bunderbos van
Humankind aan en loopt iedereen samen nog een rondje.
Dubbel feest!
De optocht start bij Basisschool de Bunders aan de kant van de Frans
Halsstraat. Via de Frans Halsstraat - Durendaaldreef – Jeroen Bosschstraat –
Burg. Vogelslaan (ventweg) - Frans Halsstraat komen we terug bij school waar de
kinderen verder gaan feesten.
Dus kom allemaal op tijd om onze prachtig uitgedoste Bunders Dollen en
Dollinnen te bewonderen en moedig ze gezellig aan!

Route optocht, start ±10.00 uur

HULP GEVRAAGD
Tijdens de optocht op vrijdag 21 februari hebben wij ook hulp nodig!
Komt u ons helpen om de afzettingen bij de carnavalsoptocht te bemannen?
Stuur een e-mail naar i.franken@stgboom.nl (dit kan ook via SchouderCom)

Route carnavalsoptocht

TREFCENTRUM
VRIJDAG 21 februari 2020
Ook dit jaar wordt er Carnaval gevierd in Trefcentrum De Bunders. Op vrijdag zijn we
vanaf 12 uur geopend met onze gezellige Heppie Meal, dus luidt de vakantie in met
een lekker broodje en een drankje. Het podium is open voor alle optredens die in de
ochtend in de klassen zijn gedaan door de leerlingen. Aanmelden is niet nodig. De
Carnavalsdisco voor alle kids van groep 5-8 begint om 19 uur volgens onze traditie:
eenmaal binnen mag je spelen, kleuren, hossen en zingen en tussen 21.30 en 22.00
uur binnen op laten halen door ouders/volwassenen.
Heppie Meal & kindermiddag
12:00 - 17:00 voor alle leeftijden
Disco avond
19:00 - 22:00 groep 5-8 en ouders
Prijzen voor mooist verkleedde j/m.
Entree € 3,- (inclusief consumptiekaart)
We kunnen nog wel wat handjes gebruiken, dus hou je van Carnaval en wil je
komen helpen met de broodjes, achter de bar, bij het snoep, de munten of deur, ben
je van harte welkom!
Aanmelden bij:
Katja van den Boer
06-51510513

“Aggut kunt moet ut doen”

