Heel groot nieuws voor alle jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool !!!!!
Op vrijdagavond 9-11-2018 wordt voor jullie een carnavalsavond gehouden onder de titel:

“ Het GROTE

KLEINE

NARRENGALA”

Tijdens deze avond gaan we op zoek naar de nieuwe Oppernar, de D’r Neffe Nar en de Narrenraad voor
carnaval 2019. Het is namelijk de bedoeling dat jullie, kinderen uit groep 7 of 8, zelf een carnavalesk
optreden gaan verzorgen. Wil je b.v.: zingen, tonproaten, playbacken, een bandparodie doen of dansen, vul dan
voor zaterdag 3 november 2018, het opgaveformulier in op www.narrendonk.nl/nieuws/kindercarnaval en
meld je aan. Alleen de kinderen die optreden, hebben kans op een plaatsje in de NARRENRAAD. Dit is géén
verplichting. Je mag natuurlijk ook meedoen zonder dat je de grote wens hebt om in de NARRENRAAD
zitting te nemen. Er wordt namelijk ook gestreden voor de trofeeën voor de 1 ste t/m de 3de plaats. Daarom;
MAKE OUR DAY en maak een groots optreden of verzin gewoon iets geks! De laatste jaren bestaat het
grootste gedeelte van de Narrenraad uit meisjes…..JONGENS WAAR BLIJVEN JULLIE??
Daarnaast kun je je op de website opgeven voor het hoogst haalbare; Oppernar 2019 (zie achterkant
formulier). Hoe je dit kunt worden, blijft nog even een verrassing, en hoor je pas op de avond zelf.
LET OP!!!!! De verkiezing van de Oppernar/D’r Neffe Nar en de Narrenraad zijn twee aparte
verkiezingen. Dus als één van je groepsgenoten Oppernar of D’r Neffe Nar wordt, wil dit niet
automatisch zeggen dat het hele groepje in de Narrenraad zit. Het is natuurlijk wel de bedoeling
dat jullie allemaal in carnavalskleding komen.

Het programma is als volgt:
18.00 uur
18.30 uur

18.45 uur
20.30 uur
21.00 uur
21.15 uur
21.30 uur
21.45 uur
22.00 uur
22.30 uur

De deuren van de Kei gaan open.
Binnenkomst carnavalsvierders in carnavalskleding.
De deuren van de zaal gaan dicht.
De Zevernar heet iedereen welkom en legt de bedoeling van de avond uit.
Artiesten en jury worden bekend gemaakt.
Artiesten treden op.
Jury in beraad en feestvierders hossen op discomuziek.
Bekendmaking winnaars.
Verkiezing Oppernar.
Bekendmaking van de winnaar van het thema voor Kindercarnaval 2019.
Onthulling Narren, D’r Neffe Nar en Oppernar.
Receptie.
Afsluiting door de Zevernar en de deuren gaan weer open.

Ook willen we jullie vragen om eens na te denken over een leuk thema voor de komende carnaval. Voor
diegene die het leukste thema bedenkt, is er een leuke prijs en de eeuwige roem gedurende de
carnavalsdagen. Tevens zal jouw thema op de sticker komen !!!!
Je thema kun je ook opgeven op de website www.narrendonk.nl/nieuws/kindercarnaval .
De werkgroep Kinderkarnaval zal hier dan het leukste, origineelste of beste thema uitkiezen.
P.S. Bij binnenkomst krijgt iedereen 2 consumptiebonnen. Daarna is de consumptieprijs € 1,60
IN DE KEI IS TOEZICHT AANWEZIG EN DE KINDEREN BLIJVEN TOT 22:30 UUR IN DE ZAAL

Word jij de nieuwe
OPPERNAR
van Narrendonk 2019 ???

Wil jij kans maken om de Oppernar van Narrendonk 2019 te worden, vul dan het opgaveformulier in op
www.narrendonk.nl/nieuws/kindercarnaval en geef daar vóór 3 november 2018 dan antwoord op de
onderstaande vraag.

Waarom moet jij de Oppernar Narrendonk 2019 worden? Geef dit aan in minimaal 5 regels.
Behalve het beantwoorden van bovenstaande vraag op de website moet je op vrijdag 9 november 2018
tijdens het Grote Kleine Narrengala in De Kei nog iets doen om kans te maken op deze felbegeerde titel.
Wat dat is, hoor je pas op de avond zelf.

Meedoen voor Oppernar 2019 kan alleen als je ook een optreden doet. Degene die bovenstaande vraag én de
opdracht op 9 november 2018 als beste doet, wordt verkozen tot Oppernar. Degene die het net een beetje
minder goed doet, wordt tweede en daarmee automatisch verkozen tot D’r Neffe Nar.

Overigens; Carnaval valt volgend jaar van 1 t/m 5 maart 2019

