Informatiebrief 2
Achter de schermen en in de lessen zijn wij druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de voorstelling FEEST! De
voorstelling wordt gegeven in het Providentia, Dorpstraat 5 in Gendt.
Programma: Alle peuters en kleuters uit Elst
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●
●

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

Programma: 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

Kaartverkoop: 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. De kaartjes zijn te bestellen via onze mail
contact@sbob.info en af te halen bij de kassa op de dag zelf. Let op! U kunt de kaartjes alleen contant betalen, we
beschikken niet over een pinautomaat.
Wat mee te nemen: De SBOB zorgt dat er voor alle cursisten kostuums zijn, passend bij het thema van de dans. In
het bestand 'wat moet ik meenemen' op onze website, staat per groep welke basiskleding de kinderen zelf mee
moeten nemen. Lees dit goed door! De SBOB zorgt verder voor drinken, fruit en koek. Mocht u dochter of zoon een
allergie hebben, dan vragen wij jullie zelf wat eten mee te geven, samen met een briefje die wij aan de hulpouder
kunnen geven.
Hulpouders: Wij hebben inmiddels voldoende hulpouders. Heel fijn! De hulpouders ontvangen op korte termijn een
aparte informatiemail. 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 SBOB team opgevangen. Als je niet
staat ingeschreven als hulpouder is het helaas niet mogelijk om mee te lopen naar de kleedkamers. Uw kind wordt
bij de ingang ontvangen door de docenten van de SBOB en naar de kleedruimte gebracht waar de hulpouders hen
opvangen.
In de lessen zijn we druk met het repeteren van de dansen. We stellen het daarom zeer op prijs als uw zoon of
dochter de komende weken aanwezig is in de les.
Wij kijken enorm uit naar zaterdag 12 mei. Heel graag tot dan!
Team SBOB

