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Sint-Martinusoptocht op zaterdag 10 november 2012 

Op school om 17.00 stipt! 

Beste ouders, 

Op zaterdag 10 november 2012 vindt de 68ste editie van de Sint-Martinusviering 

plaats. Zoals elk jaar trachten we ook nu weer met onze school mooi en origineel voor 

de dag te komen tijdens de optocht. De leerlingen van het zesde leerjaar (en enkele van 

het 5de leerjaar) zullen mee opstappen als Romeinse legioensoldaten. Zij worden aan de 

ingang van het stadhuis verwacht om 17.00 uur. 

De kinderen van het 3de, het 4de en de rest van het 5de leerjaar gaan mee onder het 

thema ‘Schrijvers’. Wat zij precies moeten aandoen en meebrengen kreeg je al te horen 

van de juffen of meesters. De kleinste deelnemertjes van onze school (5-jarige 

kleuters, 1ste en 2de leerjaar) zullen het thema ‘Varkenshoeders’  invullen. De juffen en 

de meester vragen om de kindjes te voorzien van een jas met kap of een mutsje op 

die dag. 

Al deze kinderen worden ten laatste om 17.00 uur op school verwacht.  

Mogen we jullie vragen om je kind 2 batterijtjes mee te geven (AA – 1,5 v.). Die zullen dienen voor 

het verlichtingssnoer.  

De stoet vertrekt om 18.00u. in de Molenstraat en zal omstreeks 18.45u. aankomen op het 

evenementenplein (weide tussen De Post en het stadhuis). Daar volgt een show, het aansteken van 

de brandstapel en vuurwerk. Omstreeks 19.30u. zal alles afgelopen zijn en kan u uw kind afhalen in 

het vak waar het bord staat met de naam “Broederschool”. Mogen we ook vragen om je kind(eren) 

tijdig af te halen. 

De ouders die zo kort mogelijk bij hun kind(eren) willen staan, nemen best plaats op de parking/weg 

van de Post. 

De leerlingen van het 6de leerjaar zullen zich dan in het stadhuis nog even moeten gaan omkleden en 

worden daar dan ook afgehaald (maak goede afspraken). 

Noot: De lichtjes (zonder batterijen) en eventuele attributen (varkensmaskertjes) graag maandag 

12 november terug meegeven naar school. 

Bedankt voor jullie medewerking, 

Het schoolteam   
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