
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

Morgen is het eindelijk zover, het muzisch feest. Hoog 

tijd om de laatste afspraken en richtlijnen aan jullie 

kenbaar te maken. Dit om alles vlot en zonder 

problemen te laten verlopen. 

 

Om jullie kinderen klaar te maken verwachten we hen 

een uurtje vroeger, dus vrijdagavond om 18 uur en 

zaterdagnamiddag om 14 uur. De kleedkamers zijn 

voor jullie, ouders, niet toegankelijk. De kinderen 

worden begeleid door een leerkracht naar zijn of haar 

kleedkamer. 

 

Wat meegeven aan jullie kinderen? 

 Een rugzakje met een koek of fruit en water.  

Snoep is niet toegelaten. 

 Iets om de tijd te doden. (tablet of 

computerspelletje, strips of leesboeken,….). 

Smartphones of gsm’s zijn niet toegelaten. 

o Wanneer de kinderen optreden worden alle 

toestellen verzameld in een mand.  Wij zijn 

niet aansprakelijk indien er iets met deze 

toestellen gebeurt. 

 

Ondertussen hebben jullie de tickets ontvangen.  



Iedereen heeft een voorbehouden plaats in de 

schouwburg. Er zullen vrijdag en zaterdag enkele 

mensen jullie naar je plaatsen begeleiden. Gelieve wel 

eerst langs de vestiaire te gaan om jullie jassen af te 

geven. Omwille van de brandveiligheid mag die niet mee 

in de schouwburg. Ook eten en drinken is niet 

toegelaten in de schouwburg. 

 

Tijdens de voorstellingen vragen we uitdrukkelijk om 

niet te fotograferen of te filmen. Een zaalwachter zal 

hier op toezien. Alles wordt door ons gefilmd en jullie 

kunnen nadien een DVD bestellen. 

 

Voor en na de voorstelling en tijdens de pauze is er 

boven in de feestzaal de gelegenheid om iets te 

drinken. 

 

Na de voorstelling worden de kinderen afgehaald 

boven in de feestzaal.  We laten in geen enkel geval 

een kind alleen naar huis gaan.  

 

Zijn er nog onduidelijkheden of vragen, stel ze gerust 

aan de leerkrachten. 

 

Met muzische groeten 

Team ‘t Centrum 
 



Info 

Kleuter 

Woensdag 27 februari 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Donderdag 28 februari 2019 

- Kijkdag instappers van 11 maart 

Lager 

Donderdag 28 februari 2019 

- Bieb: 2de, 3a en 3/4 

Woensdag 13 maart 2019 

- Basketbalinitiatie: 5de en 6de leerjaar 

Kleuter en lager 

Vrijdag 22 februari 2019 

- Laatste dag inschrijvingen voorrangsperiode 

broertjes en zusjes en kinderen van personeel van 

het geboortejaar 2017. 

Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari 2019 

- Muzisch feest in het Cultureel Centrum Casino 

Krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met 

vrijdag 8 maart 2019 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. 

Indien je kind op deze dagen naar de opvang 

komt, moet je je kind ten laatste vrijdag 22 

februari  inschrijven bij de opvangjuffen. 

Maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart  

- Schooldoorlichting door de inspectie. 


