
Hallo 
Maaspareltjes!

Op vrijdag 24 februari vieren we met alle leerlingen  
van de Maasparel carnaval in onze school.

*   school start deze dag gewoon om 8.30 voor de groepen 3 t/m 
8 (kinderen komen geschminkt en wel naar school). 

*  om 9.30u verzamelen we op de speelplaats. Natuurlijk zijn 
ook groep 1 en 2 en alle kleuters van harte welkom.

*  om 9.45u vertrekt de kleine optocht over de stoep rond 
school, Ouders zijn welkom om te kijken of mee te lopen.

*   hierna start ons spetterend carnavalsfeest! Dit jaar 
vieren we carnaval met alleen de kinderen, ouders kunnen 
hun kinderen om 12.00u ophalen aan school.

*  geen knallers en confetti in de school.
*  de kinderen krijgen wat lekkers en iets te drinken.

Dit jaar staat onze carnavalsviering in het teken van “Stars 
on Stage”. De kinderen zullen allerlei acts op carnavalsmuziek 
verzorgen.

Wij wensen iedereen gezellige carnavalsdagen 
en een fijne vakantie!

Alaaf! Team BS De Maasparel
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