
KRUMELBAL23 FEBRUARI

Met dank aan onze sponsors

Lever de ingekleurde kleurplaat in op het KRUMELBAL in ´t Stekske en ontvang een presentje!



Beste kinderen en ouders,

Carnavalsvereniging de Piëlhaan nodigt jullie speciaal uit voor:

DE LichtjESoptocht op vRijDAg 21 fEBRUARi, AAnvAng 19.11 UUR
In verband met ons 1x11-jubileum hebben wij dit jaar een lichtjesoptocht georganiseerd. 

Loop je gezellig met ons mee?! Kom verkleed, versier jezelf met zoveel mogelijk lichtjes en je maakt kans op 
een leuke prijs. Skelters, bolderkarren en kinderwagens zijn toegestaan (liefst versierd met lampjes), 

overige voertuigen niet. Verzamelen bij ’t Stekske vanaf 18.30 uur.

hEt ‘KRUMELBAL’ op zonDAg 23 fEBRUARi 15.11 - 19.11 UUR                                    
Deze middag is voor alle kinderen én ouders. Speciaal voor de allerkleinsten zijn er ook 

activiteiten georganiseerd en natuurlijk is er muziek! Op deze dag zijn er stempelkaarten te koop à € 2,50, 
waarmee je ranja, zakje snoep of chips, ballonfiguur en een rol serpentine kan halen en 

1x kan grabbelen. Voor jong en oud een héél leuk feest!

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en lever deze in tijdens het Krumelbal. 
Er ligt dan een presentje voor je klaar! De kleurplaat is ook te downloaden op de website.

hEt ‘KUKEBAL’ op DinSDAg 25 fEBRUARi 14.11 – 18.11 UUR 
Tijdens het Kukebal vindt ook de Scholenbattle 2020 plaats. Van welke school zijn de 

leerlingen het meest behendig, het slimst of het snelst? De strijd gaat tussen alle scholen van Landweert. 
Iedere school stelt één eigen team samen (max. 5 personen incl. prins/prinses). Deze teams gaan de strijd aan 

met elkaar. Welke school wordt winnaar van de Scholenbattle 2020 en neemt de trofee mee naar school? 

Geef je op als één team van de school via je juf of meester! Hij/zij kan jullie dan opgeven via 
pielhaan@hotmail.com (graag de naam van de basisschool en de voor- en achternamen van de 

teamleden doorgeven). De Scholenbattle vindt plaats tussen 15.45 en 16.45 uur.

Het is prachtig als wij jullie op deze dagen mogen ontvangen om samen
een feestje te bouwen. Iedereen is van harte welkom in 

wijkcentrum ’t Stekske (Kruidenlaan 161).

Alvast een hele fijne carnaval.

Met vriendelijke groeten, 
Carnavalsvereniging de Piëlhaan


