Met trots presenteren wij de kindervoorstelling “FEEST!”
op zaterdag 12 mei in het Providentia in Gendt.
Deze voorstelling staat in het teken van ons 25 jarig jubileum en alle peuters en
kleuters van de SBOB mogen in deze voorstelling mee dansen.
Achter de schermen zijn wij druk bezig met het schrijven van de verhaallijn, het
regelen en maken van kostuums en de rest van de organisatie. Na de vakantie gaan
wij in de lessen aan de slag met het oefenen van de dansen. We stellen het daarom op
prijs als de afwezigheid van de leerlingen tijdens de lessen tot een minimum beperkt
kan worden.
De dag komt er als volgt uit te zien;
Ochtendvoorstelling 10.00 tot 13.00
alle peuters en kleuters uit Elst
10.00 uur peuters en kleuters aanwezig
10.00 - 10.30 omkleden
10.30 - 11.30 uur generale repetitie (kennismaken met het podium)
11.30 - 12.00 eet en drinkpauze
12.00 - 12.45 voorstelling
12.45 - 13.15 omkleden en de kinderen afgeven bij de ouders
Middagvoorstelling 14.00 tot 17.15
alle peuters en kleuters uit Huissen, Bemmel, Gendt en Herveld
14.00 uur peuters en kleuters aanwezig
14.00 - 14.30 uur omkleden
14.30 - 15.30 generale repetitie (kennismaken met het podium)
15.30 - 16.00 eet en drinkpauze
16.00 - 16.45 voorstelling
16.45 - 17.15 omkleden en de kinderen afgeven bij de ouders
Wij houden bij binnenkomst en bij het afgeven van de kinderen strikt de
presentielijsten bij. De docenten houden in de gaten of ieder kind weer bij de juiste
ouder terecht komt.
Kaartverkoop:
De kaartverkoop is begonnen! De kosten van de kaartjes zijn € 5,- per stuk. Om alle
kinderen de mogelijkheid te geven publiek mee te nemen, zal er in eerste instantie
een maximaal van 5 kaartjes per kind worden verkocht. De kaartjes kunt u bestellen
tot 16 april. Na deze datum worden de overige kaartjes vrijgegeven, u ontvangt dan
een mail met het aantal kaartjes die op dat moment nog beschikbaar zijn.

Hulpouders:
Per groep zijn wij op zoek naar een aantal oppasouders, die achter de schermen een
groep willen begeleiden. Wilt u graag komen helpen, geef dit dan door via de mail
contact@sbob.info of bij de docent van uw dochter en/of zoon in de les. De docent
maakt per groep een hulpouder lijst. Als hulpouder kunt u natuurlijk ook de
voorstelling zelf bekijken. U dient hiervoor gewoon een kaartje te bestellen. Tijdens
de voorstelling worden de kinderen door het team opgevangen.
Ook zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen met het knippen en/of in elkaar
zetten van kostuums. Op zaterdag 10 maart hebben wij tijdens de vrijwilligersactie
NL DOET een eerste kostuumbijeenkomst. Op deze ochtend gaan we aan de slag met
de eerste kostuums. Uw hulp is zeer welkom. Graag even aanmelden via
contact@sbob.info
Let op! De datum van de voorstelling valt op de laatste zaterdag van de meivakantie
van de SBOB. Mocht uw kind niet mee kunnen doen met de voorstelling, geef dit dan
zo snel mogelijk aan bij de docent in de les. Ook voor andere vragen en opmerkingen
kunt u terecht bij de docent van uw dochter of zoon. Er komt ook nog een tweede
mail met de rest van de informatie over deze voorstelling.
Wij kijken uit naar deze mooie dag!

