Beste ouders/verzorgers,

Hierbij nog wat nadere informatie voor de kinderen van de basisschool omtrent de carnaval in Hakkersdonk.
Zondag 16 februari – 14.00 uur “Prinsen Spektakel”
De prinsverkiezing zal dit jaar weer op zondagmiddag plaatsvinden. Ook zal dan de jeugdprins bekend worden. De
kandidaten hiervoor zijn zeer enthousiast, dus komt dat zien!! De entree is gratis.
Zaterdag 22 februari – 19.00 uur “Carnavalsviering”
Evenals vorig jaar zal er weer een viering worden gehouden in de St. Cyriacuskerk, geheel in carnavalsstijl.
De Prins met zijn Raad van Elf en de jeugdprins met adjudanten zullen natuurlijk aanwezig zijn om een steentje bij te
dragen aan deze viering. Voorganger is pastoor Noordink.
Alle kinderen zijn hierbij van harte welkom en mogen verkleed naar deze viering komen!
Vrijdag 28 februari – 14.00 uur “Kindermiddag”
Dit jaar hebben we een leuk programma voor de kindermiddag. Namelijk de Crazy Jeugdshow!
De kindermiddag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is geheel kosteloos. De kinderen krijgen drinken, snoep en een
bitterbal. Ouders / verzorgers zijn van harte uitgenodigd om deze gezellige middag bij te wonen. Voelt u zich niet
verplicht hierbij aanwezig te zijn. Er is toezicht aanwezig en de deur zal net als voorgaande jaren op slot gaan, zodat
er geen kinderen naar buiten kunnen. Groep 8 wordt uitgenodigd in de Jeugdsoos, zij zijn uiteraard ook welkom op
de kindermiddag als zij dat willen.
Zondag 2 maart– 13.30 uur “Optocht en gezinscarnaval”
Ga alvast brainstormen met uw gezin, familie, vrienden of buren en schrijf u in. Hoe meer deelnemers, hoe liever!
Ook wagens zijn van harte welkom. De start is om 13.30 uur vanaf de potstal. Voor meer informatie zie
www.hoonhakkers.nl
Voor de kinderen die het leuk vinden, mag er vooraf aan de optocht een kijkje worden genomen op de
Prinsenwagen! Aansluitend zal het gezinscarnaval losbarsten in onze residentie Zaal Kappers. De entree is gratis.
Vriendelijk verzoek aan de ouders om bij de eigen kinderen binnen en buiten een oogje in het zeil te houden.
Kleurwedstrijd
Op school worden kleurplaten verspreid. De prijsuitreiking hiervan zal tijdens de kindermiddag zijn. De kleurplaat is
ook te downloaden op onze website www.hoonhakkers.nl
De kleurplaten mogen in de carnavalston, deze komt achterin de school te staan en tijdens de carnaval in de zaal.
Ook mogen hier ideeën/wensen in gedaan worden. Bv. Een idee voor thema volgend jaar enz.
Zaterdag 1 maart- vanaf 21:00 uur “Los in ‘t sprookjesbos”
Voor de papa`s en de mamma`s m.m.v. Party DJ Total Tommy.
Nog vragen?
Kijk op www.hoonhakkers.nl of mail naar:
Karin Schuurman Karin@hoonhakkers.nl
Ronny Lubberts Ronny@hoonhakkers.nl
Tot ziens in onze residentie Zaal Kappers!!

