Carnaval 2019
Overloon, oktober 2018
Het is al jaren een traditie dat leerlingen van groep 8 de jeugdcarnaval in Overloon op kaart
zetten. Het thema voor de jeugdcarnaval in 2019 is “Het Wilde Westen”.
Rollen
Alle kinderen hebben een speciale rol tijdens de carnaval. De jeugdprins, jeugdprinses en
nar worden gekozen. Het stemmen vindt plaats op vrijdag 23 november op school. De
bekendmaking van de verkiezing vindt plaats direct na school in de Pit. De kinderen worden
door het bestuur van de jeugdcarnaval op school opgehaald. De jeugdprins en jeugdprinses
kiezen hun eigen adjudant. Vervolgens worden de vier dansmariekes geloot en als laatste
wordt de raad van 11 geloot.
Alle andere kinderen verkleden zich passend in het thema “Het Wilde Westen”.
Ervaring leert dat de kinderen het super gaaf vinden om een rol binnen de jeugdcarnaval te
vervullen. Helaas kan niet iedereen gekozen of geloot worden in een rol van raad van elf of
dansmariekes. Bereid je kind hier op voor, om zo grote teleurstelling te voorkomen. Het is
ook cool om een personages uit het thema uit te beelden.
Programma
Voor alle kinderen die meedoen met de jeugdcarnaval, is er een uitgebreid programma. Alle
kinderen draaien hetzelfde programma!! Het programma begint met het uitkomen van de
jeugdcarnaval op zondagmiddag 6 januari tijdens liedjesmiddag. Vervolgens organiseert de
school op vrijdagmiddag 1 maart een carnavalsfeest en de carnaval eindigt op
dinsdagmiddag met het aftreden van de jeugdprins en jeugdprinses tijdens het slotakkoord.
De kinderen ervaren de gehele carnaval als een geweldige belevenis.
Verantwoordelijkheid
De school draagt de verantwoordelijkheid voor het feest op school. De organisatie van de
‘buitenschoolse’ activiteiten wordt door de jeugdcommissie van de carnavalsvereniging
begeleid. De verantwoordelijkheid voor alles wat buiten de school plaatsvindt ligt uiteindelijk
bij de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen. Vandaar dat wij formeel om
toestemming vragen of uw kind aan deze activiteiten mag deelnemen.
Omdat wij, zonder ouders, niet in staat zijn om een onvergetelijke carnaval voor de kinderen
te organiseren is uw medewerking noodzakelijk en daardoor ook een voorwaarde voor
deelname van uw kind. Door toestemming voor deelname te verlenen, helpt u ook mee bij de
uitvoering van de plannen. Velen handen maken licht werk. Deze samenwerking wordt altijd
als erg gezellig ervaren.

Welke kosten zijn aan de deelname verbonden:
De kosten voor eten en drinken voor de jeugd tijdens de gehele carnaval bedragen ongeveer
€ 30,- per kind. Voor het reinigen van de mantels van prins/prinses/adjudanten/raad van elf,
het narrepak en de pakken van de dansmariekes vragen wij een bijdrage van €10,00. Deze
bijdrage geldt uiteraard alleen voor diegene die een van deze rollen vervult.
Deze bijdrage van € 30,00 en € 10,00 worden op de ouderavond 28 november betaald aan
de coördinatoren van de jeugdcarnaval.
Extra kosten die hier nog bijkomen zijn de kosten van de bouw van de wagen, drinken en
eten tijdens de bouwwerkzaamheden en de huur/aanschaf van de kleding van degene die
een personage uit “Het Wilde Westen” uitbeelden.
Ouderavond woensdagavond 28 november
Zorg dat u deze avond aanwezig bent. Het begint om 20.00 uur op school (bovenbouw).
Deze avond wordt het draaiboek besproken, afspraken gemaakt en taken verdeeld. Geef
aan een van de commissieleden (zie onderaan de brief aan) door als u verhinderd bent.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de commissie jeugdcarnaval:
Marielle Aerts:
06-45398597
Bart Beelen:
06-27091382
Bernie Gommans:
06-19460709
Mieke Teeuwen:
06-34305319
Rob Weerts:
06-55892643
Lars Henckens:
06-21112770
Mechie Beurskens:
06-38436709
--------------------------Deze verklaring invullen, inscannen en mailen naar: bpb@planet.nl of foto maken en
appen naar: 06-38436709. Deze opgave is een voorwaarde om uw kind deel te laten
nemen aan de jeugdcarnaval. Wij moeten uw verklaring hebben voordat de rollen
verdeeld worden en wel uiterlijk op 16 november 2018.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geef ik toestemming aan het
bestuur van de jeugdcarnaval om de onderstaande persoonsgegevens vast te leggen in de jaarlijkse
administratie en het draaiboek, het maken van foto’s bij activiteiten van de jeugdcarnaval en deze te
publiceren op de gezamenlijke app-groep en bij persberichten in lokale kranten.
Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens en deze van uw kind in te zien, te
wijzigen, of te laten inperken (zodat slechts een gedeelte gebruikt wordt) en te laten verwijderen. U
heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van de persoonsgegevens.

ouders/verzorgers van:

voornaam:……………………………………..
achternaam:…………………………………..

groep: 8.......
Verklaren dat hun kind, zoals hierboven vermeld, op eigen verantwoordelijkheid mee
doet aan het gehele programma van de jeugdcarnaval.
contactgegevens:
mail:………………………………………………………………..
telefoon (mobiel): ……………………………….……………….
overige opmerkingen:…………………………………………………….
Handtekening:……………………………………………………

