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IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van Stichting De Linge 

 
 Gendt, 15 februari 2019 
 
 

Aan:  alle ouders, verzorgers van alle kinderen van IKC de Vonkenmorgen 

Onderwerp: carnaval 2019 

 

Beste ouder(s) /verzorger(s),      

Vrijdag 1 maart 2019 zal het carnavalsfeest weer losbarsten op IKC de Vonkenmorgen. 

Om er een gezellige dag van te maken, mogen alle kinderen verkleed op school komen. De kinderen mogen 

geen confetti, spuitbus, wapens e.d. mee naar school nemen. Vanaf 11.00 uur loopt het gehele IKC mee in de 

optocht.  

Route 

Vanaf de speelplaats van de kleuters aan de Schoolstraat slaan wij linksaf de Hendrik-Braamstraat in. Aan het 

einde slaan wij rechtsaf de Nijmeegsestraat in. Bij de Bernhardstraat slaan we rechtsaf. Daarna gaan we de 

eerste straat weer rechts, zo maken wij een rondje om het Thorbeckeplein. We vervolgen nog een klein stukje 

de Bernhardstraat en slaan vervolgens rechtsaf de Schoolstraat in.  
 

Schooltijden groepen 1 t/m 4:  08:30-12:00 uur 

Schooltijden groepen 5 t/m 8: 08:30-14:30 uur 

 

De kinderen van groep 1 t/m 8 hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen 

een aanvullende lunch mee. De ouderraad zorgt voor een broodje knakworst.   

Speciale dagen: 

- Woensdag 20 februari: gekke brillendag 
- Woensdag 27 februari: gekke hoedjesdag 

 

Peuteropvang 

De peuteropvang viert op woensdag 27, donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart Carnaval. De kinderen die 

op deze dagen komen, mogen verkleed komen. Ze hoeven deze dagen geen fruit en drinken mee te nemen, 

de oudercommissie zorgt voor wat lekkers. 

Op vrijdag 1 maart lopen de kinderen ook in de optocht mee, dus mogen ze om 12.00 uur opgehaald worden 

in plaats van 11.15 uur. 

 

Er zal voldoende begeleiding zijn, de begeleiders dragen allemaal een oranje of geel hesje.  

Wij hopen er een gezellige en feestelijke dag van te maken!  

Met vriendelijke groet, 

Team en carnavalscommissie van IKC de Vonkenmorgen 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://st2.depositphotos.com/2151617/9504/v/950/depositphotos_95049194-stockillustratie-kleurrijk-carnaval-achtergrond.jpg&imgrefurl=https://nl.depositphotos.com/95049194/stockillustratie-kleurrijk-carnaval-achtergrond.html&docid=gRI2y93L69eAxM&tbnid=kdytK8xbyHI53M:&vet=10ahUKEwjU0bS2ub3gAhWGmLQKHTsmA6wQMwhhKBcwFw..i&w=1022&h=511&bih=714&biw=1536&q=carnaval&ved=0ahUKEwjU0bS2ub3gAhWGmLQKHTsmA6wQMwhhKBcwFw&iact=mrc&uact=8

