
Carnavalsweek op De Buizerd – Crummelburg 

 

Maandagmiddag zat de hele school vol spanning in de aula te wachten op de opening van het Carnaval! 

De toneeldeuren gingen open en daar was het kasteel van Wijchen met de koning en de koningin.  

En prinses Perlefien!  

 

 

Ze was niet echt een meisjes-prinses. Ze droeg liever een spijkerbroek dan een prinsessenjurk.  

Perlefien mocht een prins gaan zoeken om mee te trouwen en ze wenste een echte vrolijke prins! 

Daar was hij dan!  Prins Carnaval! 

De hofnar was een beetje jaloers, want hij wilde ook met Perlefien trouwen.  

Met een echte danswedstrijd tussen Prins Carnaval en de hofnar werd besloten wie met Perlefien mocht 

trouwen: dat was natuurlijk Prins Carnaval!  

Perlefien kuste Prins Carnaval en hij was weer een gewone jongen. Maar de koningin had een prima oplossing. 

Perlefien kon toch met hem trouwen, want hij was een DROOMPRINS! 

Dat werd gevierd tijdens een gemaskerd bal!

 



 

 

En daar gebeurde natuurlijk waar iedereen al wakker van had gelegen: de Crummel werd onthuld! Onder het 

spook kwam Daan uit de groep van Kim en Franke vandaan en er werd een potje lekker gefeest op het podium! 

De Crummel Daan werd door meneer Bart toegesproken en hij kreeg de sleutel van de school! 

 

Daarna werd DJ Frank op het podium gevraagd en kreeg hij de Carnavalsonderscheiding: De EreCrummel van 

De Crummelburg! Wegens jarenlang verzorgen van heel veel feestmuziek en sfeer op de Crummelburg! Hij was 

tot tranen geroerd….  

 

En hierna mochten alle kinderen naar buiten om voor de eerste keer met de karren het speelplaatscarnaval te 

openen.  

Maar niet voordat de school zijn naamsverandering had ondergaan: De Buizerd is een weekje De 

Crummelburg! 

 

Tijdens deze week is er in de ochtend en middag Carnaval gevierd op de speelplaats.  

Wat een enthousiasme. Ouders die zelfs in hun pauze mee kwamen dansen met de kinderen! Fantastisch.  

Er waren dit jaar meer karren dan ooit, en daarvoor heeft iedere maker een welverdiende oorkonde gekregen.  

Zelfs was er een kar gemaakt door een hele kleutergroep! De groep van juf Inge heeft samen met ouders een 

hele grote kar gemaakt, waar heel veel kleuters tegelijk in konden en elke pauze heeft de kar meegedaan met 

het speelplaatscarnaval! TOP! 

 

Donderdagavond was het feest in de gymzaal. Al heel lang is er op de Crummelburg donderdagavond feest 

voor kinderen en ouders samen!  

Dé avond waarop elk jaar weer de prins, prinses, pages en crummeltjes onthuld worden.  



De prins dit jaar: Rik uit de groep van Kim en Franke. De Prinses: Marit uit de groep van Jeroen en Noortje! 

De Pages waren dit jaar: Bram en Maina uit de groep van Wieneke en Désirée.  

De Crummeltjes van dit jaar waren: Skyelar uit de groep van Paul en Monique en Luuk Fleuren uit de groep van 

Ingrid en Jolinde. 

Achteraan: Rik en Marit, vooraan: Luuk, Maina, Bram en Skyelar 

 

En elk jaar is het weer een heel gezellig sfeertje met optredens van Prins Carnaval Ruud d’n Urste en zijn gevolg 

(ze bleven de hele avond!) , dit jaar 4-party en natuurlijk DJ Frank voor de allerlaatste keer!!!!!   

Voor de juffen en meesters van de Crummelburg was er door Jochem Bosman en Rik van Doorn een echte 

“Grootste Urn” gemaakt om hen te bedanken voor alle (Carnavals)jaren! Een hele eer, want deze urn is een 

echte Wijchense prijs! Wat een feest….! 

Dat dit feestje niet zomaar ontstaat, dat willen we even niet voorbij laten gaan: De ouders van de 

oudercommissie hebben bijna de hele dag met velen heel hard gewerkt om samen met DJ Frank en Erich de 

gymzaal om te toveren tot feestzaal! En dan waren ze ’s avonds weer keihard aan het werk met limo en 

broodjes knak!  

Petje af…..heel diepe buiging! Dank jullie wel! 

 

En een hele dikke pluim willen we geven aan de moeder van Jamie, Angela, die 

ook dít jaar weer de prachtige raamversiering heeft ontworpen. Geweldig!!! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is het hier de plaats om ook een hele grote “dankjewel” te zeggen tegen Mireille, de 

mama van Jemie die het prachtige kasteeldecor ontwierp en dit samen met Petra, de mama van Friso & 

Hendrik , samen met Lorena, de mama van Hailey en samen met Maartje-Joleen, de mama van Steijn én samen 

met Wieneke, de mama van Lonneke ingeschilderd heeft!  

En een leuk nieuwtje is dat de Prins van Wijchen het decor zo mooi vond dat het nu even in het echte kasteel 

staat voor de sleuteloverdracht zondag waarbij de Wijchense Omroep live zal filmen! 

Kei-Carnavals-trots zijn wij!  

Vrijdagochtend maakte de Crummelburg zich op voor een 

Carnavalsoptocht richting Meander.  

Met folders hadden de kinderen van de bovenbouw de buurt op de 

hoogte gebracht en uitgenodigd en we waren blij met alle publiek en 

aandacht!  
Fantastisch al die ouders die met ons mee liepen! 

Geweldig dat jeugprinses Nina met haar gevolg tijd had voor onze 

optocht en dat de Blauwe Bloazers onze bonte stoet hebben 

opgefleurd! 

 



Na de optocht werden de mooiste karren en tekeningen (wat was het weer moeilijk kiezen!)  in de gymzaal 

beloond met een prijs en toen was het alweer voorbij…. 

We hebben genoten van het feest en van jullie en wensen jullie een fijne week!   

 

 


