
 

Houthalen-Oost, 10 februari 2023 

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 u op de 

hoogte brengen over een aantal praktische 

afspraken. 

Zo willen wij enkele veel gestelde vragen van 

ouders over vrijdag 17/03 en zaterdag 18/03 nu al 

beantwoorden. 

Kaartenverkoop 

Op 6/02/2023 was de eerste verkoopronde voor ouder(s). 

Vanaf 27 februari gaat de voorverkoop verder voor de andere familieleden en 

kennissen. We geven die dag een nieuwe invulstrook mee met uw kind, waarmee u 

extra kaarten kan bestellen. 

 

Nog even de optredens op een rij: 

GROEP 1      GROEP 2 

VRIJDAG  17/03  10u.00 (tijdens schooluren) VRIJDAG    17/03   13u.30 (tijdens schooluren) 

VRIJDAG  17/03  17u.00 (buiten schooluren) ZATERDAG 18/03  17u.00 (buiten schooluren) 

VRIJDAG  17/03  19u.30 (buiten schooluren) ZATERDAG 18/03  19u.30 (buiten schooluren) 

 

3 optredens per leerling 

We verwachten dat uw kind aan elk van de 3 optredens van zijn/ haar groep zal 

deelnemen. U begrijpt dat een beperkte deelname van uw kind het heel moeilijk maakt 

voor de leerkrachten en de overige leerlingen. Een eventuele afwezigheid bij een 

voorstelling zou immers een grote invloed kunnen hebben op het repeteren en het 

uiteindelijke optreden. 

Gelieve de directeur te contacteren wanneer uw kind toch niet aan bepaalde 

optredens kan deelnemen. 

  

Breng zeker uw 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 17/03, namelijk om 10.00u. 

en om 13.30u. De groepen die op deze momenten moeten optreden worden door de 

leerkrachten telkens meegenomen naar de schouwburg. De groepen die op deze 
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momenten niet moeten optreden, blijven op school onder toezicht van enkele 

leerkrachten.  

 

Afhalen op vrijdagnamiddag 17/03 

Alle leerlingen worden op vrijdag 17/03, zoals gewoonlijk, naar school gebracht. Alle 

kinderen blijven op vrijdag 17/03 eten op school. 

Vrijdagvoormiddag om 10.00u. is de eerste voorstelling voor groep 1. Ook op 

vrijdagnamiddag om 13.30u. is er een voorstelling. De kinderen van groep 2 gaan na de 

voorstelling gewoon terug naar school en worden daar om 15.15u. afgehaald.  

(niet afhalen aan het Cultureel Centrum! Gelieve wat geduld te hebben als we iets 

later zijn…) 

De kinderen van groep 1 blijven tijdens dit optreden op school onder toezicht van 

enkele leerkrachten en worden dus ook op school afgehaald om 15.15u. 

 

Om hoe laat moeten de leerlingen in het Cultureel Centrum zijn? 

Wij verwachten de leerlingen op vrijdag- en zaterdagavond telkens ten laatste om 

16u.30 in het Cultureel Centrum. U 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 buitenschoolse 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 om 20u.45) worden de leerlingen door hun juf of 

meester naar de houten vloer in de hal begeleid. U mag uw kind daar opwachten (aan 

de houten vloer in de hal aan de naamkaartjes van de klas). Om alle drukte te 

vermijden, vragen wij om uw kind te laten afhalen door 1 persoon.  

 

Wat mogen onze leerlingen meenemen? 

Een rugzakje met: 

• Boterhammetjes, een koekje en (fris)drank (geen snoep !) 

• Rustige spelletjes, strips, tekenmateriaal, enz …(op eigen 

verantwoordelijkheid).  

• Gsm’s zijn niet toegelaten. (We willen geen risico lopen op verlies of defecten). 

De leerkrachten zullen “behind the scenes” voldoende foto’s maken. Deze foto’s 

kan u later terugvinden op onze schoolsite. 

 

Waar zijn de kinderen tussen de 2 voorstellingen van 17u.00 en 19u.30 ? 

De leerlingen blijven tijdens en tussen de voorstellingen de hele tijd 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 


