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Kinjeroptoch 2019
Brunssum, 2 november 2018
Beste ouders / verzorgers en kinderen,
In deze brief willen wij jullie graag informeren over de “Kinjeroptoch van Broenssem”
op zaterdagmiddag 2 maart a.s.
We willen als school deelnemen met het onderwerp:

‘Ozze sjoeël kint genog helde’


Iedere deelnemer verkleedt zich als een superheld met zwart als basiskleding. Iedere deelnemer krijgt
een cape, die door de werkgroep zal worden gemaakt.
Voor verdere aankleding kan iedereen thuis kijken of
hij/zij al versieringen heeft die bij dit onderwerp passen
(denk aan superheldenmaskers).
Speelgoedwapens en zwaarden zijn NIET toegestaan.
Zo hoeft er geen kleding door de werkgroep te worden
gemaakt.



HULP GEZOCHT…. !!!!!
Wilt u zich aanmelden voor de werkgroep, kan dat via onderstaand
aanmeldstrookje.



In de optocht gaan uiteraard ook onze eigen schoolprins en prinses mee.



We willen graag het aantal deelnemers weten. We vragen u daarom de aanmeldkaart bij deze brief in
te vullen en uiterlijk 30 november op school af te geven bij juf Anne. Pas bij voldoende aanmeldingen
(minimaal 80 deelnemers waarvan 50% kinderen) gaat de optocht voor ons door. Dit laten wij dan
uiterlijk 7 december weten. Bij onvoldoende aanmeldingen zullen we ook de komende jaren niet
deelnemen, aangezien we al enkele jaren moeite hebben om voldoende carnavalisten bij elkaar te
krijgen.



Alle kinderen die deelnemen staan onder begeleiding van een volwassene (zie aanmeldkaart). Dit is
nodig omdat, met name na de optocht, het voor de werkgroep onmogelijk is toezicht te houden op
alle kinderen. Voor alle deelnemers is er ook dit jaar een traktatie.



Na inventarisatie van de deelname volgt verdere informatie.

Werkgroep “Kinjeroptoch” BS De Opstap Brunssum

Aanmeldkaart voor kinjeroptoch 2019

‘Ozze sjoeël kint genog helde’

Wij nemen deel aan de kinderoptocht van De Opstap op zaterdag 2 maart:
LET OP: OPGEVEN = DEELNEMEN!!!
Kinderen:
1. …………………………………………………uit groep……………………………
2. …………………………………………………uit groep……………………………
3. …………………………………………………uit groep……………………………
4. …………………………………………………uit groep……………………………
Volwassenen (en begeleiders van bovenstaande kinderen):
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
Hieronder s.v.p. aankruisen indien van toepassing:
o Bij ons in de groep willen we ook wel kinderen begeleiden die zich hebben aangemeld zonder
volwassen begeleider.

WILT U HELPEN MET HET KNUTSELEN VAN DE CAPES EN/OF HET MAKEN VAN
SUPERHELDENLOGO’S, GEEF DAT DAN HIERONDER AAN:
Ik ouder / verzorger van ……………………………. uit groep ……. wil wel helpen.

Bedankt en ALAAF!

