
 
 

 
 
Alaaf!!! 
 
Het is weer bijna zover…! 
Vrijdag 9 februari 2018 vieren we op De Korenaar carnaval. Er zal een continurooster zijn, 
dus de kinderen zijn om 14:00u uit en hebben dan vakantie. Let op: spuitbussen, confetti en 
wapens zijn verboden! Er zal uiteraard voor iets lekkers gezorgd worden, maar de kinderen 
moeten wel gewoon een eten en drinken voor de kleine én grote pauze mee naar school 
nemen. 

 

Elegaststraat 
 
We starten kort in de klas en gaan daarna allemaal naar de gymzaal voor de 
sleuteloverdracht en optredens. Elke groep bedenkt een optreden in carnavalssfeer. Alle 
kinderen doen mee! De (mini)prins en (mini)prinses zitten met een volwassene in de jury. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een prins, prinses, miniprins en miniprinses. De miniprins en 
miniprinses worden gekozen en dat zijn twee leerlingen uit groep 1/2. In groep 8 worden 
twee kinderen gekroond tot prins en prinses. De (mini)prins en (mini)prinses van de 
Elegaststraat worden later deze week nog bekendgemaakt. 
 
Vrijdag 2 februari lezen de prins en prinses de proclamatie voor. Er wordt dan verteld wat er 
tijdens de “gekke dagen” wordt gedaan. De gekke dagen zijn de dagen voor carnaval, dus 
van 5 februari tot en met 9 februari. De kinderen moeten tijdens de gekke dagen op een 
speciale manier naar school komen. Op vrijdag 2 februari wordt dit bekend gemaakt tijdens 
de proclamatie. Ook wordt dit nog gecommuniceerd alle ouders als dit bekend is. 
 
(Vitruviusweg op de volgende bladzijde) 
 
 
 

 
 
 
 



Vitruviusweg 
Op de Vitruviusweg starten we in de klas en gaan om 9.00u naar de gezamenlijke opening in 
de gymzaal met sleuteloverdracht. Er wordt geen polonaise gelopen, maar er worden foto’s 
gemaakt die op de schoolapp komen, zodat alle mooie kostuums door iedereen bezichtigd 
kunnen worden. 
 
De Raad van Elluf, (mini)prins en (mini)prinses zitten met een volwassene in de jury en aan 
het eind van de dag maken de (mini)prins en (mini)prinses bekend welk optreden ze het 
leukst vonden en delen ook nog een paar medailles uit. De Prins en Prinses stellen zich 
hieronder voor.  
Alle kinderen mogen een leuke, gekke, originele carnavalsnaam bedenken voor de school en 
hun naam in de brievenbus in de hal doen.  
 
Prins en Prinses Carnaval Vitruviusweg 
 
Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn Prins Bram en Prinses Lenka. 
Wij zijn voor een dag de baas van de school. 
We zij de klassen rond geweest. Wij hebben daar opdrachten gedaan, 
Daar hebben wij de meeste opdrachten van gewonnen. Wij mogen nu ook wat gekke dagen 
verzinnen, en dat zijn: 
 
• Maandag: gekke harendag  
• Dinsdag: pyjamadag 
• Woensdag: gekke gezichtendag 
• Donderdag: spelletjesdag (heel veel spelletjes spelen vandaag) 
 
 

 


