Carnaval op de Mortel
Op veel plekken gaat het (openbare) Carnaval dit jaar niet door of wordt het verplaatst naar een
ander moment. Dat geeft stof tot nadenken. Wat doen wij? Op de Mortel gaat het wel door.
Wij vieren vrijdagochtend 25 februari Carnaval op de Mortel. Daarbij houden we rekening met wat
allemaal wel en niet kan rondom Corona, op dat moment.
Carnaval is het feest dat van oorsprong gevierd wordt voorafgaande aan de vastentijd, een tijd van
sober leven en serieus doen. Sommige mensen staan stil bij het leiden van Jezus, hij zwierf immers
40 dagen zonder eten door de woestijn. Andere mensen denken in deze periode aan de mensen die
altijd weinig te eten en drinken hebben. Weer andere kijken uit naar de lente en doen tijdens
Carnaval voldoende energie op voor het laatste stukje winter.
Kortom verschillende redenen om even de boel te laten, je even helemaal laten gaan, je te
verkleden, gek te doen en veel te eten, samen te zijn en leuke dingen te ondernemen. Dat gaan we
met de kinderen op de Mortel ook doen. Even de boel de boel laten voor een ochtend.
Een optocht organiseren of met elkaar in een grote zaal samen komen om te hossen, lijkt ons op dit
moment geen goed plan. Maar we hebben wel andere ideeën.
Op vrijdagochtend 25 februari mogen alle kinderen van de Mortel verkleed naar school komen. In de
groepen organiseren we een modeshow, een talentenshow en een spellencircuit. Dat vraagt wat
voorbereidingen. En daar willen we u als ouders / verzorgers bij betrekken.
Over de talentenshow ontvangt u begin februari informatie. Nu vragen we uw hulp bij de
voorbereidingen van het spellencircuit.
De bedoeling is om voor alle groepen een viertal spellen te hebben. De ene helft van de school
speelt de spellen voor de kleine pauze en andere helft na de kleine pauze. De spellen worden per
groep in een circuitvorm aangeboden. De spellen worden gespeeld in het lokaal of buiten in de buurt
van de tuindeuren van het lokaal. Per spel is 10 tot 15 minuten speeltijd. Het is fijn als kinderen de
spellen zoveel mogelijk zelfstandig (zonder begeleiding van een volwassenen) kunnen spelen. Te
denken valt aan: kubb, twister, spijkerbroek hangen, sjoelen, blik gooien etc. of andere originele
ideeën.
Heeft een u een dergelijk spel en kunnen we dat lenen, dan horen we het graag. Een mail mag naar:
or.demortel@gmail.com
In deze mail graag uw naam, contactgegevens, de naam van het spel, door welke groep het gespeeld
kan worden en de groepen waarin uw kinderen zitten.
Wij horen graag van u.
De Ouderraad en team de Mortel

