
 
Jeugdcarnaval 2023 

 
                                                                                                        Overloon, oktober 2022 
 
De opening van het carnavalsseizoen staat weer voor de deur. De kinderen van groep 8 
vervullen zoals jaarlijks de hoofdrol tijdens de jeugdcarnaval. Via deze brief willen wij u 
informeren over de voorbereiding van de jeugdcarnaval. Belangrijkste tips zijn: geef uw kind 
tijdig op, kom 23 november naar de ouderavond en reserveer 8 januari in de agenda. .  
 
Wat is het thema? 
De kinderen hebben het thema voor de jeugdcarnaval gekozen. Het thema is “Apres Ski”. 
Dit thema loopt als rode draad door de jeugdcarnaval (ontwerp wagen, kleding thema, 
uitkomen jeugdcarnaval, etc).  
 
Wie vervult welke rol tijdens de jeugdcarnaval? 
Alle kinderen hebben een mooie rol tijdens de carnaval. De jeugdprins, jeugdprinses en nar 
worden gekozen via een verkiezing op school. Om hieraan mee te kunnen doen, heeft de 
kandidaat een promotiefilm en een promotieposter nodig. Deze promotiefilm moet uiterlijk op 
11 november ingeleverd zijn - jeugdcarnavaldehuibuuke@gmail.com. Deze wordt in de week 
van de verkiezing gedraaid op school. De kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8 brengen op 
vrijdag 18 november hun stem uit. Direct na school worden de kinderen door het bestuur van 
de jeugdcarnaval opgehaald en gaan we samen naar de Pit. Daar wordt de uitslag van de 
verkiezing bekend gemaakt. De kandidaat met de meeste stemmen wordt jeugdprins, -
prinses en nar. Vervolgens kiezen de jeugdprins en -prinses hun adjudant.  Daarna is er 
opgave voor de dansmariekes en als laatste worden de raadsleden geloot.   
 
De kinderen vinden het super gaaf om een rol binnen de jeugdcarnaval te vervullen. Het is 
ook een spannende periode voor de kinderen. Wordt je gekozen, wordt je adjudant, 
dansmarieke, lid van de raad van 11 of deelnemer van het thema. Om grote teleurstelling te 
voorkomen, adviseren wij om uw kind hier op voor te bereiden.  
 
Hoe ziet het programma van de jeugdcarnaval eruit? 
Carnaval vier je samen, het programma is dus voor alle deelnemers gelijk. De officiële start 
is met het uitkomen van de jeugdcarnaval tijdens liedjesmiddag. Dit is op zondagmiddag 8 
januari. De carnaval start met het feest op school (vrijdag 17 februari) en eindigt op 
dinsdagmiddag (slotakkoord)  met het aftreden van de jeugdprins en jeugdprinses. De 
kinderen ervaren de gehele carnaval als een geweldige belevenis. 
 
Wat zijn de voorwaarde voor deelname aan de jeugdcarnaval? 
1. Aanwezigheid tijdens de carnaval 
Als u uw kind meedoet met de jeugdcarnaval dan is het ook logisch dat hij/zij tijdens de 
carnavalsdagen aanwezig is. Bent u met de carnaval op vakantie, maar wilt uw kind toch 
aansluiten bij het uitkomen, of de avonden voor de carnaval, dan is alleen deelname in het 
thema mogelijk. Geef dit ook zo aan bij de aanmelding. 
 
2. Uw toestemming 
De school draagt de verantwoordelijkheid voor het feest op school. De organisatie van de 
‘buitenschoolse’ activiteiten wordt door de jeugdcommissie van de carnavalsvereniging 
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begeleid. De verantwoordelijkheid voor alles wat buiten de school plaatsvindt ligt bij de 
ouders/verzorgers. Vandaar dat wij formeel om uw toestemming vragen voor deelname van 
uw kind. 
 
3. Uw bijdrage: 
a. ondersteuning 
Om een onvergetelijke carnaval voor uw kind te kunnen organiseren hebben wij uw hulp 
nodig. Uw medewerking is daarom een voorwaarde voor deelname van uw kind. Velen 
handen maken licht werk en het is nog gezellig ook. Om u hierover te informeren en is er op 
woensdagavond 23 november in de Pit (20.00 uur) een ouderavond waar het programma 
doorgenomen wordt (draaiboek), de bijdrage betaald kan worden, de taken verdeeld worden 
en de kleiding uitgereikt wordt. Zorg dat u hierbij aanwezig bent.  
 
b. Financiële bijdrage: 
De kosten voor eten en drinken voor de jeugd tijdens de gehele carnaval bedragen circa  € 
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. De 
bijdrage van € 30,00 en € 10,00 worden op de ouderavond 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 “Apres Ski” uitbeelden. 
 
Heeft u vragen neem dan contact op met commissie jeugdcarnaval 
Wij zijn telefonisch te bereiken op: 
Bart Beelen        -    06 27 09 13 82                        Bernie Gommans    -     06 19 46 07 09 
Mieke Teeuwen  -   06 34 30 53 19                         Nikkie Gommans    -     06 48 01 97 64 
Rob Weerts         -   06 55 89 26 43                        Lieke van der Vorst -     06 11 35 62 85 
Mechie Beurskens - 06 38 43 67 09 
 
--------------------------- 

Deze verklaring invullen en mailen naar: jeugdcarnavaldehuibuuke@gmail.com 
OPGEVEN VOOR 30 OKTOBER!!!!! 
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, het draaiboek, het maken 
van foto’s bij activiteiten van de jeugdcarnaval en deze te delen op de gezamenlijke app-groep en eventueel te publiceren 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): …………………………..……………of ……………….………………. 
Alle dagen aanwezig met de carnaval: Ja / Nee 
overige opmerkingen:……………………………………………………. 
 
Handtekening:…………………………………………………… 
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