
Beste kinderen en ouders van De Schalm,  
 
Nu de kerst en nieuwjaar weer achter ons liggen is het nog niet gedaan met het feesten. 
Carnaval staat weer voor de deur!!! 
 
De carnavalscommissie zit alweer vol nieuwe, en vooral leuke ideeën. Net als vorig jaar wil-
len we de kinderen graag een prominente rol laten spelen in de voorbereiding en uitvoering 

van onze plannen. 
 
Natuurlijk zal er de vrijdag voor carnaval op school de traditionele carnavalsviering plaatsvinden. We zoeken 
hiervoor nog een paar enthousiaste ouders die verkleed en wel mee willen mee helpen. 
 
Verder zal de school weer deelnemen aan het liedjesfestival Deun & Deinder veur d’n keinder op zaterdag 27 
januari 2018 in De Elzenburg. Er wordt druk gewerkt aan het tot stand brengen van een liedje. Oefenen gebeurt 
op school en wellicht dat we weer worden uitgenodigd voor een repetitie met een heuse carnavals-
band. Dus wil je podiumervaring opdoen dan meld je aan! 
 
Op dinsdag 13 februari 2018 is er in de middag weer de kinderop-
tocht. Hoe meer kinderen deelnemen hoe beter! 
 
Kinderen die mogen op donderdag 1 februari 2018 na school weer meehel-
pen bij de voorbereidingen van de kinderop-
tocht. We gaan dan weer met z'n alle knutselen! Hopelijk wordt dat net zo-
als vorig jaar weer een doorslaand succes en een heel gezellige middag. Ook kin-
deren uit de hogere klassen zijn meer dan welkom! We hebben een aan-
tal wat moeilijke knutselwerkjes waarbij we jullie hulp hard nodig hebben. Ook is het fijn als jullie de kleinere 
kinderen een beetje zouden kunnen helpen. 
 
Aan de ouders vragen wij om oude restjes verf aan ons te doneren. Mocht je nog bruikbare restjes verf  heb-
ben staan dan horen we dat graag. Ook nodigen wij iedereen uit om oude lakens aan ons te doneren. Materia-
len mogen afgegeven worden bij juf Stephanie uit groep 5. 
 
Wij nodigen alle kinderen en ouders uit om aan één of  meerdere festiviteiten deel te nemen. 
Het is een feest voor ons allemaal. Aanmelden kan via ons e-mail adres: carnavalschalm@hotmail.com. Wij zou-
den het fijn vinden als je daarin vermeldt aan welke activiteit(en) je deel wilt nemen en expliciet je e-
mail adres en eventueel een telefoonnummer vermeldt. Mocht er, net zoals vorig jaar, aanlei-
ding zijn om op het allerlaatste moment wijzigingen in het programma aan te brengen kunnen wij jul-
lie op een eenvoudige wijze bereiken. 
 
We hopen dat dit jaar weer veel enthousiaste kinderen mee zullen doen en we hopen net als de afgelopen ja-
ren weer op een grote opkomst en een groot feest! 
 
Groeten van de carnavalscommissie 
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