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Optochtkomitee Hoensbroek, Oud-Prinsen CCH en CCH Gebrook zijn handelsnamen van de Stichting CCH Gebrook 
 

Het `Optochtkomitee Hoensbroek` en de `Oud Prinsen CCH` zijn handelsnamen van de Stichting `Comité Carnavalsviering Hoensbroek`, die 
zich de instandhouding en organisatie van de carnavalsviering in Hoensbroek ten doel stellen. 

‘t `Comité Carnavalsviering Hoensbroek`, ‘t `Optochtkomitee Hoensbroek` en de `Oud Prinsen CCH` zörge d’r same vuuër dat  d’r Breuker 

Vastelaovend blieft besjtaon zoeë wie dat ummer waor. 

 
 

Beste leerkrachten!  

Ook al kan de carnaval dit jaar niet zoals anders gevierd worden, dit zomaar voorbij laten gaan is geen optie!                     

Met behulp van dit knutsel/feestpakket willen we jullie op weg helpen er samen met alle leerlingen toch een leuk 

feestje van te maken. Verkleden, knutselen en de boel versieren!  

In dit pakket zitten verschillende activiteiten om samen met de kinderen in de vastelaoves-stimmung te komen. 

Aan alle leeftijdsgroepen is gedacht, We willen jullie zelf vragen de activiteiten onder de klassen te verdelen.  

Er kan aan de slag gegaan worden met: 

1 Het maken van confetti-kanonnen  

2. Het kleuren/ verven/ versieren van echte carnavalsmaskers 

3. Het boetseren van een zottekop 

4. Aan de slag met papier-maché 

5. Voor iedereen deelname aan de kleurwedstrijd met de enige echte Breuker carnavalsposter 

6. Op de website https://cch-gebrook.nl  zijn nog leuke quizzen te vinden welke in de klas gedaan kunnen worden. 

Onder het kopje Breukermuziek vind je de leukste liedjes om een carnavalsstoelendans met de klas op te doen! 

We zouden het helemaal te gek vinden als jullie met ons willen delen hoe de pakketten zijn ontvangen. 

Nieuwsgierig zijn we niet alleen naar de toepasbaarheid voor jullie als leerkrachten, maar ook naar de reacties van 

de kinderen op deze activiteiten. Laten jullie het ons weten? #CCH in een facebook bericht, deel foto’s of stuur ons 

een mailtje zodat we weten of dit iets is waar we een traditie van kunnen maken. 

 

 

Mit Gebrook Alaaf, 

De jeugdcommissie CCH Gebrook.  

Jeugd@cch-gebrook.nl  
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