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Kindercarnavaloptocht 2013 - ‘Sjónkelentaere’  
Onder dit thema vindt vrijdag 8 februari de 26ste kindercarnavalstoet plaats. Samen met 

zo’n  2500  kinderen uit andere  Genkse scholen, trekken we dan door de straten van het 

Genkse centrum. Omstreeks 13.10 uur zullen we vertrekken aan onze school. De grote 

kleuters (4 en 5-jarigen) blijven allemaal op school om samen met de juf te eten. De 

kleinste kleuters (2,5 en 3-jarigen) gaan niet mee in de optocht! Zij vieren carnaval in de 

turnzaal. De kinderen van de lagere school moeten ten laatste om 12.45 uur terug op 

school zijn, want dan gaat de bel om naar de klas te gaan. De kinderen zullen dan hun 

pakjes kunnen aantrekken en eventueel geschminkt worden. Mama’s of papa’s die willen 

helpen met het schminken of klaarmaken van de kinderen mogen zich bij de juf of meester 

melden.  

Onze school zal als eerste in de optocht lopen.  

Het parcours: Stadsplein/Centrumlaan, St.-Martinusplein, Marktplein (kant Stadscafé), 

Marktstraat, Stationsstraat, laterele weg Europalaan, Rootenstraat, Molenstraat, 

Klokstraat, Marktplein (kant Electro Center ), en zo terug via het Sint-Martinusplein en 

het Stadsplein. De Broederschool en Mater Dei zullen al afslaan in de Centrumlaan om zo 

terug naar hun school te wandelen.  

Mogen we vragen dat er bij wisselvallig weer die dag niemand naar school telefoneert om 

te vragen of de stoet doorgaat. De Dienst Jeugd zal de uiteindelijke beslissing nemen en 

de scholen verwittigen indien de stoet niet plaatsvindt. Uiteraard gaat de stoet niet door 

bij hevige regenval. De organisatie vraagt ons erop toe te zien dat de kinderen geen 

gebruik maken van spuitbussen tijdens de optocht.  Confetti mag, maar enkel confetti met 

de juiste afmetingen (geen zelfgemaakte papiersnippers). We hopen dat het weer mee zal 

zitten en dat het weer een schitterend feest zal worden voor alle deelnemertjes. 

 

De school eindigt vrijdag op het normale uur en alle kinderen 

zullen na de optocht gewoon mee naar de klas gaan! 
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