Het is bijna zover! Op 12 mei staan wij met onze voorstelling FEEST! in het Providentia in Gendt.
Hierbij de allerlaatste informatie:
Op dit moment zijn er voldoende hulpouders, deze hulpouders hebben informatie ontvangen en
zullen 15 minuten eerder aanwezig zijn dan de leerlingen. Bij binnenkomst worden de leerlingen
ontvangen door hun eigen docent en naar de hulpouders van hun eigen groep gebracht. Ouders
kunnen helaas niet mee naar binnen, het wordt te vol en rumoerig. Wij zorgen dat de presentie
strikt wordt bijgehouden, de kinderen blijven de hele dag bij hun eigen groepje en worden voorzien
van voldoende eten en drinken.
Na de voorstelling zullen de kinderen richting de kleedkamers lopen om zich weer om te kleden. Als
de hele groep klaar is zullen de kinderen onder begeleiding van de docent en hulpouders bij de
hoofdingang aan de ouders meegegeven worden, ook dit wordt bijgehouden door middel van een
presentielijst. Na de voorstelling is er voor het publiek de mogelijkheid om wat te drinken in de foyer
van het Providentia. Hier kunt u rustig wachten tot uw kind wordt afgeleverd.
In de kleedkamer staat voor ieder kind een eigen stoel klaar, met kostuum. Wij vragen u uw zoon of
dochter een plastic tas mee te geven, waarin we hun eigen kleding en schoenen kunnen bewaren. Zo
raken we niets kwijt. Op de website staat nog een 'wat moet ik meenemen' lijst. Hier staat per groep
beschreven wat uw dochter of zoon aan basis mee moet nemen. Het is handig om deze kleding thuis
al aan te trekken.
Tijdens de pauze wordt er water, ranja, stukjes appel en sultana uitgedeeld. Mocht uw zoon of
dochter dit niet hebben, geef dit dan door aan de desbetreffende docent. Wij zorgen dat deze
informatie terecht komt bij de hulpouders. Fijn als u in dit geval uw kind zelf iets meegeeft wat
tijdens de pauze gegeten kan worden.
Er zijn nog een aantal kaartjes beschikbaar, deze kaartjes kosten € 5,- per stuk. Wij zien uw bestelling
van de kaartjes graag tegemoet via contact@sbob.info.
De kaartjes kunnen op de dag van de voorstelling opgehaald en betaald worden. Het ophalen en
betalen van de kaartjes kan bij het wegbrengen van uw kind of voorafgaand aan de voorstelling.
Houdt er bij het ophalen van de kaartjes net voor de voorstelling, rekening mee dat het druk kan zijn.
Onze voorkeur gaat daarom uit naar het ophalen en betalen van de kaartjes bij het wegbrengen van
uw kind. Er is geen pinautomaat aanwezig, wij vragen u contant en zo gepast mogelijk te betalen.
Tijdens de voorstelling worden foto’s gemaakt, wij vragen u lekker te genieten van het moment!
Wij kijken enorm uit naar zaterdag 12 mei en wensen iedereen alvast heel veel kijkplezier!!
Met vriendelijke groet,
Team SBOB

