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CARNAVAL
CARNAVALSSTOET (jaarlijks)
Algemeen:
 De leerlingen en het personeel komen 's morgens verkleed naar school.
 Er wordt aan de toeschouwers gevraagd om snoepgoed mee te brengen. Wij organiseren dus een
"carnavalsstoet-op-zijn-kop"; een stoet waarbij de toeschouwers snoepgoed naar de kinderen gooien.
Praktisch:
 Wie stapt mee in de stoet :
alle klassen (kleuters en lager) en het schoolteam
 We stappen per klas: geluidswagen, L6 L5, L3 L4, L2 L1, K3, K2, K1, onthaalK
 Datum: de vrijdagnamiddag vóór het krokusverlof
 Duur van de stoet : om 14.00 uur vertrekken, zodat we om 15.20 uur in de school kunnen afronden en dat
de kinderen dan naar huis kunnen.
 Route: Sportpleinstraat (vertrek aan school), Smisstraat, Klaphoekstraat, Pastorijstraat, St.-Lambertusstraat
en Sportpleinstraat (aankomst school).
Aandachtspunten:
 Zwaarden, geweren of andere voorwerpen die agressief gedrag kunnen uitlokken zijn niet toegestaan.
 Kledij of attributen die verwijzen naar extremisme/terrorisme zijn niet toegestaan.
 Confetti, slingers, spuitbussen en dergelijke mogen bij politiereglement niet meer gebruikt worden
tijdens de stoet.

CARNAVALSFEESTJE (indien carnavalsstoet niet kan uitgaan wegens slechte weersomstandigheden)
Algemeen:
 De leerlingen en het personeel komen 's morgens verkleed naar school.
Praktisch:
 Wie neemt deel aan het feest: alle klassen (kleuters en lager) en het schoolteam
Uitgezonderd de jongste kleuters; wegens de grote drukte in de zaal houden zij in de voormiddag
een feestje in de turnzaal.
 Datum: de vrijdagnamiddag vóór het krokusverlof
o Enkele dagen op voorhand worden de prins en prinses verkozen uit de leerlingen die zich
kandidaat hebben gesteld; via loting.
o Van de verkozenen wordt gevraagd dat ze verkleed als prins of prinses naar school komen.
Verloop van de dag:

's Voormiddags gaat in de turnzaal het feestje van de 1ste kleuterklas door.


Om 13.00 uur (einde middagspeeltijd) gaan de leerlingen naar binnen en brengen het nodige in orde:
boekentas klaarmaken, …, boekentas buiten onder afdak zetten; zodat de leerlingen na het feestje niet
meer in de klas moeten.



Om 13.30 uur komt iedereen naar de turnzaal en gaat het feestje van start.



15.00 uur : voorstelling van de prins en prinses.
o De prinses krijgt een kroontje overhandigd en ze mag deze behouden.
o De prins krijgt een medaille overhandigd en hij mag deze behouden.
o De prins en de prinses maken een ronde in de polyvalente ruimte en worden bejubeld.
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 De klassen groeperen zich naargelang de weersomstandigheden buiten of in de turnzaal/kleuterhal. De
prins en prinses komen langs om snoep te strooien.


Tot slot, wanneer het belsignaal (einde school) gaat, wordt een erehaag gevormd waarlangs de prins en de
prinses naar huis kunnen vertrekken.



Alle leerlingen gaan naar huis.

Aandachtspunten:
 Zwaarden, geweren of andere voorwerpen die agressief gedrag kunnen uitlokken zijn niet toegestaan.
 Kledij of attributen die verwijzen naar extremisme/terrorisme zijn niet toegestaan.
 Confetti en slingers mogen enkel tijdens het feest en in de polyvalente ruimte gebruikt worden.
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