De Maaskwekker

Jaargang 20, nummer 20

Weekbulletin van
Tyltylschool
de Maasgouw
Maastricht
Adres:
Bemelergrubbe 5,
6226 NK
Maastricht.
Postbus 4259,
6202 WC
Maastricht.
Telefoon:
043-6018181
Fax:
043-6018180
Email:
info@maasgouw.nl
Website:
www.maasgouw.nl

08 februari 2018

Jarigen van de
week:

KARNAVALSPROGRAMMA
C.V. “de MAASKWEKKERS”
In verband met de drukke karnavalsactiviteiten verschijnt deze Kwekker een dag eerder
dan gebruikelijk. Morgen komen de kinderen
verkleed (en eventueel geschminckt) naar
school. Na aankomst starten we met een heel
gevarieerd feestprogramma.
Eerst maken we de spieren los en hossen
en springen we door de hal. Daarna
brengen we alles in gereedheid voor
”uzze bonte störrem”. Vanaf 10.45 uur
trekt onze carnavalsstoet door en rond de
school. De geluidskar is gebruiksklaar en
de weersvoorspellingen voor morgen zijn
gunstig; het voelt weliswaar frisjes aan, maar het blijft droog. Het
feest kan dus beginnen!
Vanaf half twaalf wordt onze traditionele karnavalslunch (broodjes
knakworst bereid door onze chef koks Jef en Tonny) uitgeserveerd.

U hoeft deze dag dus géén
brood mee te geven!

Het middagprogramma gaat om 13.11 uur van
start: er staan diverse spetterende
optredens van individuele kinderen, hele
klassen en enkele teamleden gepland die
allemaal hun beste beentje voorzetten.
De jurering is in handen van ons
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PROFICIAT!!
MAAK ER MAAR EEN

KNOTSGEKKE
DAG VAN

Beterschap:
We hopen dat alle
zieken - thuis of in
het ziekenhuis toch een beetje van
het karnavalsfeest
kunnen genieten…

prinsenpaar

DYLAN en ROSANNE
In de pauze tussen de optredens en op het eind van de middag is er
natuurlijk ook de mogelijkheid om met z’n allen even te hossen, te
zingen en te springen.

Ouders zijn vrijdag vanaf 13 uur van harte welkom!
De schooldag eindigt voor alle kinderen om 15.15 uur!

Na afloop ruimt het team alle versieringen op en krijgt het plein een
schoonmaakbeurt. Neemt u uw kind zelf mee naar huis.....? Stel dan

het taxibedrijf hiervan even in kennis!

BEGIN KROKUSVAKANTIE
De krokusjes staan zo links en rechts al in bloei
en dus wordt het hoog tijd om morgen na ons
karnavalsbal aan de krokusvakantie te beginnen.
Alle karnavalsvierders wensen we drie (of vier,
misschien wel vijf....) dolle dagen toe…!!!!
Voor de thuisblijvers die zich niet in het
karnavalsgeweld storten: “gewoon” een fijne
ontspannen vakantieweek toegewenst!
Maandag 19 februari hervatten we weer.

LesCOMPENSATIE
22 feb. Inge

Maasgouw Nieuwsbrief

CARNAVALSOPTREDEN
MAASTRICHTS SENIOREN ORKEST
Vorige week verzorgde het Maastrichts
Senioren Orkest de aftrap voor onze
vastelaovend. Het bijna 30-koppige orkest
zorgde ook dit jaar weer voor een spetterend
optreden. Het was één groot feest met medleys van bekende
oude én nieuwe
carnavalsliedjes en
andere bekende
deuntjes.

Marsen, polka’s en walsen
wisselden elkaar in rap
tempo af. De stemming zal
er al snel goed in: er werd
volop gezongen, geschunkeld
en in polonaise door de
versierde hal gelopen.

Seniorenorkest:
Hartstikke sjiek, bedaank
en tot volgend jaor!!

prinses Rosanne
en prins Dylan
wensen iedereen

UNNE
HARTSTIKKE
GEZÈLLEGE
VASTELAOVEND
EN ‘N FIJNE VAKANTIEWEEK TOE

