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Donderdag 28 februari
Iedereen heeft ballonnen aan zijn/haar schoenen.
Groep 1 t/m 4 mogen deze dag verkleed (en
geschminkt) naar school toe komen.
Vrijdag 1 maart
Iedereen mag deze dag verkleed (en geschminkt)
naar school toe komen.
Viering van de onderbouw (groep 1 t/m 4)

De slingers en ballonnen hangen, de prins en
en prinses zijn bekend, het feest kan beginnen!
In deze speciale editie van het schoolnieuws
informeren we u graag over de activiteiten
rondom carnaval op Nieuweschool.

Op donderdagmiddag 28 februari vindt de
carnavalsmiddag van de onderbouw plaats in de
hal van onze school. De kinderen van groep 1 t/m
4 mogen ook donderdagochtend al verkleed en
geschminkt naar school komen. Ouders zijn
welkom om vanaf 13.15 uur de middag bij te
wonen en mee te vieren. Rond 10 voor 2/ 2 uur
verwachten we prins Leon I, de jeugdprins Ries
en een delegatie van de Kuus oeht Kepel. Onder
aanvoering van prins Doriano en prinses Ela
maken we er een geweldige middag van!

Onthulling
Een sfeervolle hal vormde op vrijdag 17 februari
het decor waarin de onthulling plaatsvond van
schoolprins Doriano I en schoolprinses Ela I. Zij
zullen deze carnaval voorop gaan in de polonaise
en er samen met alle leerlingen van Nieuweschool
een fantastisch feest van maken. We feliciteren
onze prins en prinses en wensen hen een
geweldige carnaval toe! Alaaf!

Viering van de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
Op vrijdagmiddag 1 maart vindt voor de groepen
5 t/m 8 de Jeugdzitting plaats in de theaterzaal
van Dok6. Hier zullen optredens plaatsvinden van
artiesten, leerlingen en leerkrachten. Ook zullen
prins Leon I en de jeugdprins met onze eigen
adjudant Tijn hun opwachting maken. Leerlingen
en leerkrachten lopen gezamenlijk naar Dok6. Na
afloop lopen we ook gezamenlijk terug naar
school, van hieruit kunnen de kinderen dan naar
huis. De zitting is niet toegankelijk voor ouders.

Aangepaste schoolregels
Prins Doriano I en prinses Ela I hebben besloten
dat er in de carnavalsweek speciale
carnavalsregels op school gelden. We gaan er van
uit dat leerlingen en leerkrachten deze regels ook
na zullen leven! Prins Doriano en prinses Ela
kondigen de volgende schoolregels aan:
Maandag 25 februari
Iedereen loopt vandaag op sokken.

Tot slot
Wel of geen carnaval, we wensen iedereen alvast
een fijne week vakantie!

Dinsdag 26 februari
Iedereen heeft een rode neus.
Woensdag 27 februari
Iedereen heeft sokken aan zijn/haar handen.
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