
 

 

 
Hallo Carnavalsvriendjes en vriendinnetjes!!  
 
Vrijdag 17 februari is het zover, dan is er van 14.00 uur tot 15.30 uur weer kindercarnaval voor de jeugd t/m groep 4 in het 
Krakershol van CV de Neutenkrakers!!  
Het wordt een middag vol verrassingen!!  
 
Er wordt een entree van € 2,50 per persoon gevraagd.  

Kom deze middag verkleed want voor de best verklede jongen en het best verklede meisje is er een prijs te winnen.  

Voor de jeugd vanaf groep 5 is er een mega carnavalsfeest van 19.30u tot 21.00 in het Krakershol.  
Entree is € 5,-   
( Dit is inclusief 2 consumptie bonnen. Losse consumpties kunnen deze avond niet gekocht worden. Ranja is deze avond gratis verkrijgbaar.  
Het is dus niet nodig om zakgeld mee te nemen). 

Ook voor deze groep is er natuurlijk een prijs voor wie het leukst verkleed is!  

We hopen jullie allemaal te zien op 17 februari, om er met zijn allen een groot knalfeest van te gaan maken!!!  

Opgeven is niet nodig maar volg je een dieet of heb je een allergie voor bepaalde lekkernijen, laat ‘t ons dan even weten door 
een mail te sturen naar mirandakok85@gmail.com  

Carnavalsgroetjes CV de Neutenkrakers  

 
Ouders/verzorgers, 
 
Net als andere jaren, is het niet de bedoeling dat ouders aanwezig zijn in de zaal tijdens de carnavalsmiddag. Er is voldoende 
begeleiding aanwezig en voor ons als organisatie is het dan overzichtelijker. Wij kunnen u echter niet garanderen dat het café 
geopend is deze middag om daar te wachten. Wel bent u vanaf 15.15 uur van harte welkom in de zaal om het slot van het 
kindercarnavalsfeest mee te maken. Vind uw zoon of dochter het een beetje spannend zorg dan dat zij uw 06 nummer (op de 
hand) bij zich dragen dan kunnen wij altijd contact opnemen met u. 

Hopelijk hiervoor uw begrip en bij voorbaat dank!  


