Houthalen, 28 januari 2019
Betreft: praktische afspraken tijdens het muzisch feest
Beste Ouder(s),
Nog enkele weekjes en dan kunnen onze sterren
schitteren op het podium. Er wordt al volop gerepeteerd.
Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen over
een aantal praktische afspraken.
Zo willen wij enkele veel gestelde vragen van ouders over
vrijdag 22/02 en zaterdag 23/02 nu al beantwoorden.
Nog even de optredens op een rij:
GROEP 1
VRIJDAG 22/02 10u.00
VRIJDAG 22/02 17u.00
VRIJDAG 22/02 19u.30

GROEP 2
VRIJDAG 22/02 13u.30
ZATERDAG 23/02 17u.00
ZATERDAG 23/02 19u.30

Breng zeker je inkomkaart(en) mee.
Zorg ervoor dat u de juiste inkomkaart(en) meebrengt. Kijk goed naar het uur
(10u.00 - 13u.30 – 17u.00 – 19u.30 ). Zonder inkomkaart kan u helaas niet binnen
in de zaal.
2 voorstellingen tijdens de schooluren
Er zijn 2 voorstellingen tijdens de schooluren, op vrijdag 22/02, namelijk om
10.00u. en om 13.30u. De groepen die op deze momenten moeten optreden
worden door de leerkrachten telkens meegenomen. De groepen die op deze
momenten niet moeten optreden, blijven op school onder toezicht van enkele
leerkrachten.
Afhalen op vrijdagnamiddag 22/02
Alle kinderen blijven op vrijdag 22/02 eten op school.
Ook op vrijdagnamiddag is er een voorstelling. De kinderen van groep 2 gaan na
de voorstelling gewoon terug naar school en worden daar om 15u.15 afgehaald.
(niet afhalen aan het Cultureel Centrum !)
De kinderen van groep 1 blijven tijdens dit optreden op school onder toezicht
van enkele leerkrachten.

Om hoe laat moeten de leerlingen in het Cultureel Centrum zijn?
Wij verwachten de leerlingen telkens ten laatste om 16u.15 in het Cultureel
Centrum. Je mag ze bij de juf of meester, aan het naamkaartje van de klas,
afzetten. Op vrijdag gaan de kinderen dus nog even naar huis na de school. De
kinderen die vrijdag naar de opvang gaan en om 17u.00 moeten optreden, worden
daar, om 16u.10, door een leerkracht opgehaald.
Afhalen op vrijdag- en zaterdagavond
Na de laatste voorstelling (ongeveer 20u.45 ) worden de leerlingen door hun juf
of meester naar de houten vloer in de hal begeleid. Jullie mogen ze daar
opwachten (aan de houten vloer in de hal aan de naamkaartjes van de klas). Om
alle drukte te vermijden, vragen wij om jullie kind te laten afhalen door 1
persoon.
Wat mogen onze leerlingen meenemen?
Boterhammetjes, een koekje en (fris)drank (geen snoep !)
Rustige spelletjes, strips, tekenmateriaal, enz …(op eigen verantwoordelijkheid).
Dit doen ze best in een rugzakje.
Waar zijn de kinderen tussen de 2 voorstellingen van 17u.00 en 19u.30 ?
De leerlingen blijven bij hun juf of meester. Ze krijgen een flesje water
en een wafeltje.
Mochten u nog vragen hebben, neem gerust contact op met de school.
Feestelijke groeten,
Het griffelteam

