
 

 
Vrijdag 17-02-2023 is het carnaval op Kc de Mortel 
 

Op vrijdag 17 februari vieren we het grote Carnavalsfeest op de Mortel. Alle kinderen mogen naar 
eigen idee verkleed naar school komen. We organiseren deze ochtend een sponsorloop tbv. ons 
nieuwe schoolplein (zie verderop voor meer informatie) en een spelletjesochtend in iedere groep. 
Na de lunch hebben we een echte DJ uitgenodigd om er samen met ons een groot feest van te 
maken.  Kinderen dienen zelf te zorgen voor fruit, drinken en lunch. 
  
Spelletjesochtend 
 
De klassen gaan in de ochtend allemaal aan de slag met leuke spelletjes. Maar ook is er tijd voor een 
modeshow om iedereen de gelegenheid te bieden om zijn carnavalspak in de klas te showen.  De 
kinderen mogen deze ochtend allemaal een gezelschapsspel mee naar school nemen en de 
ouderraad zorgt in de Units 1 t/m 4 voor extra uitdagende spellen zoals het bibberspiraal, blikgooien, 
sjoelen en andere uitdagende spellen.  
Voor de Unit 5 t/m 8 is er een heuse escaperoom uitgezet waaruit ze moeten ontsnappen.  
 
Gymtijden:  
 
De klassen die deze dag gym hebben mogen hun gymspullen gewoon meenemen. Juf Salina gaat er 
een leuke Carnavalsgymles van maken. Voor Unit 1/2 is er deze dag geen gym gepland. 
 
Lekker Hossen: 
 
In de middag hebben we gezorgd voor een echte DJ die de plaatjes draait. Tevens hebben we een 
ballonnenclown uitgenodigd en kunnen de kinderen geschminkt worden. Ook is er de mogelijkheid 
om een liedje te zingen in de Karaokebar.  
Voor de rustige carnavallers onder ons hebben we twee lokalen ingericht als bioscoop en is er de 
mogelijkheid om te knutselen in een rustige omgeving. 
De kinderen krijgen allemaal iets lekkers aangeboden van de ouderraad. 
  
Serpentines: 
 
Op vrijdag 17 februari mogen alle kinderen papieren serpentines mee naar school brengen. Deze 
mogen in de school gebruikt worden. Confetti (kanonnen) en spuitbussen serpentines zijn niet 
toegestaan.   
Om 14:45 uur mogen de kinderen opgehaald worden en is het tijd voor een welverdiende vakantie 
voor iedereen.  Op naar een gezellig Carnavalsfeest van de Malle Mortel Meute.   
  
Alaaf,   
  
De ouderraad en team KC de Mortel  


