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CARNAVAL OP KLEINERF
Het Kleinerfcarnaval wordt gevierd op vrijdag 9 februari. Het feest zal duren van 8.30
uur tot 12.30 uur. Iedereen komt natuurlijk in zijn / haar mooiste carnavalspakje naar
school!
In de groepen wordt al nagedacht over een podium-act. Zelfs de juffen en meesters doen
mee met een gelikte presentatie!
Als je zelf - alleen of met een groepje - ook wilt optreden, dan kan dat.
Geef je voor 1 februari op bij je juf of meester. Maar denk eraan: het mag niet hetzelfde
optreden zijn als tijdens de Krulmiddag!
Na het in optocht ophalen van prins Ronald en prinses Meike, jeugdprins Jort en jeugdprinses Suze zullen we samen in De Sprank met polonaises en goeie carnavalsmuziek
het carnavalsfeest openen! Op de volgende pagina vind je de route van de optocht.

Om ongeveer 11.30 uur gaan alle groepen naar hun klas voor een versnapering en iets te
drinken. De prinsen en prinses bezoeken intussen elke klas.
Om 12.00 uur zijn we terug in de grote zaal voor een optreden van dansvereniging
Ready2Dance.
Het feest eindigt om 12.30 uur.
De ouderraad van Kleinerf helpt ons met het feest.

Wij hebben er zin in!
Jullie ook?

WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU...

De Sprank is op zoek naar een

SCHOONMA(A)KER
(STER) (M/V)
Parttime (max. 4 uur per week)

Uren zijn in overleg flexibel in te delen.

Het betreft het schoolgedeelte
Kindcentrum Kleinerf!
Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan spoedig
contact op met Jolanda van Hees:
email: peterjolanda@pvhees.nl
of mobiel: 06-53997061.

Vrijdag 9 februari

KLEINERFCARNAVAL
van 8.30 uur tot 12.30 uur
Zie pagina éééééén!
CITO EN ADVIESGESPREKKEN
Op donderdag 8 februari ontvangen de kinderen
van groep 3 tot en met 8 een CITO-rapport.
De adviesgesprekken van groep 8 beginnen op
maandag 19 februari.
Voor deze adviesgesprekken hebben de ouders
van groep 8 een uitnodiging ontvangen.
Graag contact opnemen met juffrouw Marieke als
dat niet het geval is.

MAANDSLUITING
GROEP 7-8
Op vrijdag 23 februari presenteert groep 7-8
zich via de maandsluiting.
Van 12:00 tot 12:30 uur.
Om een maandsluiting te presenteren komt
elke groep dit schooljaar aan de beurt.
Alle kinderen van het kindcentrum komen
kijken. Ook ouders zijn van harte welkom.
De presentatie vindt plaats in de grote zaal
van De Sprank.

dinsdag 27 februari

STUDIEMIDDAG TEAM
de school is om 12.00 uur uit

ZING MEE MET HET KOORTJE
Voor het gelegenheidskoortje voor de communie
worden nog altijd kinderen gevraagd.
Ze moeten wel tijdens beide vieringen, de
presentatieviering op 24 februari (19.00 uur) en de
communieviering op 15 april (10.00 uur) aanwezig
zijn. Ze kunnen zich nog steeds aanmelden bij hun
juf of meester.

LUNCHPAKKET
Met ingang van donderdag 1 februari kunnen de groepen van
Kleinerf even geen gebruikmaken van de
koeling in de MFA.
Dit houdt in dat de
lunch van de kinderen
dan niet gekoeld wordt. Wij rekenen er op dat
ouders hiermee rekening houden, wanneer ze het
lunchpakket van hun kind samenstellen
Na de voorjaarsvakantie kan Kleinerf weer gebruik maken van de koeling.

ROUTE VAN DE OPTOCHT
OP 9 FEBRUARI
Wij juichen toeschouwers langs de route van
harte toe!
08.45 uur: vertrek vanaf Kleinerf.
via zebrapad en Mr.Derksstraat (brigadiers)
naar Koolhof, om bij de oma van Jort (Mariet
Slits) Prinses Suze en Prins Jort op te halen.
Via Koolhof terug naar Renseweg (brigadier)
dan naar Welpenheuvel waar Prins Ronald en
Prinses Meike worden opgehaald.
Van Welpenheuvel naar Rector de Vethstraat
en Oudemolenweg oversteken (brigadier).
Via Smagt en Pastoor vd Eindestraat naar
Kleinerf via de parkeerplaats.
Einde rondwandeling om 9.30/9.45 uur.
Het zaalprogramma begint rond 10.00 uur.

