
  Nieuwsbrief 

Carnaval 2022 

Gelukkig zijn we dit jaar geopend en kunnen we Carnaval vieren op school! Het gezamenlijk hossen, 
springen en de polonaise lopen zal plaatsvinden in de klassen zelf en dat betekent ook geen feest op 

het schoolplein. Om toch het carnavalsgevoel te ervaren hebben we een coronaproof programma 
bedacht. In de week van 21 februari zullen we verschillende activiteiten organiseren in de school.  

 

Maandag starten we met het voorlezen van een verhaal over Carnaval. We gaan met de kinderen in 
gesprek over de oorsprong van het feest. Wat vieren we nu eigenlijk?  

 
Dinsdag staat in het teken van het maken van een zelfportret. Deze portretten zullen  

tentoongesteld worden door de hele school!  
 

Woensdag is het gekke haren of hoofddeksel dag! De kinderen mogen met een gek hoofddeksel of 

gekke haren op school komen.  
 

Donderdag bonte Carnaval verkiezingen. De kinderen kunnen individueel/in groepjes een optreden 
voorbereiden en uitoefenen in de klas. Deze week hebben ze zich in kunnen schrijven bij de eigen 

leerkracht. In sommige groepen is er gekozen voor een gezamenlijk optreden en bij andere groepen is 

er gekozen voor individuele optredens.  
In de klas zal er gestemd gaan worden en wordt er een winnaar gekozen!  

 
Op vrijdag mogen alle kinderen verkleed naar school 

komen! Die dag zullen we gaan hossen in de klas, 
een modeshow lopen en een spelletjes uur 

organiseren. Natuurlijk zorgen we voor een lekkere 

versnapering.  
 

Het kan voorkomen dat een groep om praktische 
redenen een activiteit op een andere dag heeft 

gepland.  

 
We hopen dat iedereen een fijn carnavalsfeest heeft! 

 
 

  



Coronamaatregelen: 

Het isolatieadvies wordt versoepeld per vrijdag 18 februari met terugwerkende kracht. De 
isolatieduur wordt verkort van minimaal 7 dagen naar 5 dagen (indien 24 uur klachtenvrij). Iedereen 
gaat nog steeds in isolatie na een positieve test.  
 
Ook als iemand een boosterprik heeft gehad. Zo besmet je geen huisgenoten of andere personen. Als 
iemand positief is getest met coronaklachten, begint de isolatieperiode vanaf het moment dat de 
klachten begonnen. Als iemand positief is getest zonder coronaklachten, begint het tellen vanaf de 
datum van de test. 
 

 
Agenda: 

- 28 februari t/m 4 maart: carnavalsvakantie, iedereen vrij  
 

 
Bijlage: 

- DorpsVereniging Oerle debat 

 

 


