Beste kinderen van groep acht,
In november start het nieuwe carnavalsseizoen. Als je het leuk vindt kun je dit feest van
dichtbij meemaken in de jeugdraad van carnavalsvereniging De Raopers. Je kunt ook mee
loten voor Jeugdprins, Jeugdprinses, Jeugdadjudant, Hofdame en Jeugdnar. Tijdens het Jeugd
Prinsenbal op zaterdagavond 12 november a.s. worden zij bekend gemaakt.
Bij deze feestelijke presentatie van de jeugdraad en de spannende loting van de hoogheden
zijn ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen, vrienden en kennissen van harte welkom.
Heb jij ook zin, om samen met je klasgenoten, leiding jeugdcarnaval en de rest van Lieshout
een keigaaf carnaval te vieren?
Vul dan bijgevoegd strookje in en lever dit vóór 17 oktober a.s. in bij Anke, De Vorst 9.
Vraag wel even toestemming aan je ouders / verzorgers. Heeft u als ouder / verzorger nog
vragen, twijfel niet, maar mail dan naar jeugdcommissie@cvderaopers.nl
Ken je leeftijdsgenoten die in Lieshout wonen maar op een andere school zitten? Vertel hen
dan dat het inschrijven voor de jeugdraad begonnen is. Als ze een bericht sturen naar ons
mailadres zullen wij hen een inschrijfformulier toesturen.
Belangrijk bericht voor de ouders / verzorgers;
Wanneer deze brief, compleet met handtekening van ouder / verzorger wordt ingeleverd, gaan
we er van uit, dat alle raadsleden in principe bij alle activiteiten aanwezig zullen zijn.
De Hoogheden zijn verplicht om bij alle activiteiten aanwezig te zijn.
Voordat het carnavalsseizoen begint vindt er een voorlichtingsavond plaats op
donderdag 3 november. (Er volgt dan een toelichting op de bijgevoegde activiteitenlijst van
het carnavalsseizoen 2022-2023)
De eerste activiteit is het Jeugd Prinsenbal op 12 november a.s.
De kinderen worden verwacht met een nette zwarte broek met zwarte riem, zwarte
schoenen en een nette witte blouse met kraag.
Graag nog even uw aandacht voor het volgende;
Het is natuurlijk niet mogelijk om dit grote feest zonder onkosten te organiseren,
daarom vragen wij een verplichte bijdrage van € 27.50 per kind.
Deze bijdrage graag overmaken naar bankrekening: NL02RABO 012 89 12340
t.n.v. C.V. de Raopers te Lieshout. o.v.v. “jeugdraad + naam van uw kind”

Carnavalsgroetjes,
Leiding Jeugdcarnaval van C.V. de Raopers

Anke, Anne-Marie, Bonnie, Corne, Janny, Maarten,
Marielle, Peter.

Naam kind:

________________________________________________

Geboortedatum: ________________________________________________
Adres:

________________________________________________

Mobiel nr. van ouder(s): 1.________________________________________
(dit zal gebruikt worden
voor de oudergroepsapp) 2.________________________________________
Email ouder(s): _________________________________________________
Ik geef me op voor: (meerdere mogelijkheden)

O Jeugdprins
O Jeugdadjudant

O Jeugdprinses O Jeugdnar
O Hofdame
O Jeugdraad

Ik heb een leuk idee voor het motto (de spreuk / yell) voor onze jeugdraad:
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
Ik heb een leuk idee voor het dansje van de jeugdraad (mag van “just dance”
zijn):
…......................................................................................................................

Tijdens de carnavalsactiviteiten worden foto’s gemaakt. Een gedeelte hiervan publiceert de
carnavalsvereniging op Facebook, op de website, in de Raoperskrant en in de
MooiLaarbeekKrant. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u hier geen problemen mee
hebt.

Handtekening Ouder / Verzorger: ____________________________________________

