Krokusfeest – 19.03.2016

Voor de 29ste maal vierden we tijdens het derde weekend van maart ons krokusfeest. Dit feest ooit
ontstaan op vraag van vele vrijzinnigen om een plechtigheid aan te bieden aan kinderen uit het 1ste
leerjaar die zedenleer volgen startte als een klein feest met enkel een optreden voor de kinderen.
Inmiddels is dit uitgegroeid tot een veel groter gebeuren! Het optreden voor de kinderen is gebleven
maar achteraf is er onze uitgebreide receptie voor familie en vrienden.
Dit jaar konden de 90 kinderen in de namiddag genieten van meespeeltheater Jeuk die een grappige
en meeslepende voorstelling van “kabaal in de klas van meester Haai” speelden. Na een korte pauze
werd er nog even gekeken naar een film om de genodigden de tijd te geven de zaal binnen te komen.
Rond 17.30 uur startte dan ons officieel gedeelte van het krokusfeest – lentefeest voor 6-jarigen- met
een korte speech van de voorzitter. Daarna was het de beurt aan de kinderen die dansend hun
entrée maakten. Alle kinderen werden afgeroepen en in de “geschenken” gezet op het podium. Tot
slot zong iedereen uit volle borst het liedje Knubbe mee, de mascottebeer uit zedenleer die past bij
hetzelfde boek en die de kinderen als geschenk in hun rugzakje zagen steken.
Eenmaal dat afgelopen was kon onze receptie volop van start gaan. De mensen werden zoals ieder
jaar getrakteerd op een variatie aan drankjes, koude en warme hapjes. De kinderen konden blij bij
hun familie plaats nemen en mee genieten van dit laatste onderdeel. Er werd druk gebabbeld en
leerkrachten, directies, schepenen hadden de tijd de verschillende families te feliciteren. Tegen 19.30
uur sloten we deze geslaagde dag af.
Dit feest werd mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die verschillende dagen in de weer waren
om dit mogelijk te maken. Proficiat en dank voor jullie fantastische inzet. Wie deel wil uitmaken van
deze fantastische ploeg moet ons maar iets laten weten, we zullen je met open armen ontvangen.
Voor meer foto’s van dit feest kan u terecht op de website : www.ovmoostende.be

