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Nijlen, 2018-11-22

Beste ouders,
Hierbij vindt u een uitnodiging voor ons KERSTEVENEMENT OP VRIJDAGAVOND,
14 DECEMBER ’18. De kinderen geven een kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouw-kerk.
Het oudercomité organiseert aansluitend een kerstmarkt op de speelplaats van de school.
Voor het concert kan u kaarten bestellen. Voor de volwassenen vragen we een bijdrage van
€ 6 per kaart. Kinderen tot en met 12 j. hebben gratis toegang.
Even een woordje uitleg over de gang van zaken die avond:
Er vinden 2 zangvoorstellingen plaats, één om 18.00 uur en één om 19.30 uur, dit
vanwege het plaatsgebrek in de kerk. Elke zangvoorstelling duurt ongeveer 1 uur.
Het concert om 18.00 uur wordt gezongen door de kleuters én de kinderen van de lagere
school, het concert om 19.30 uur wordt enkel gezongen door de kinderen van de lagere
school.
We vragen dan ook met aandrang dat, indien u enkel kinderen in de lagere school hebt, u
dan kaarten bestelt voor de voorstelling om 19.30 uur. Zo hebben de mensen met kleuters
zeker de kans om het concert met hun kleuters, om 18.00 uur, bij te wonen.
Enkel volwassenen en jongeren (+ 12j.) betalen inkom voor het concert. Kinderen (tot en
met 12 j.) die mee komen luisteren, moeten niet betalen. U geeft wel best het aantal mee op,
zodat we plaatsen kunnen voorzien. Kinderen die meezingen telt u niet mee.
Het zijn géén gereserveerde plaatsen. De deuren van de kerk gaan open om 17.30 uur.
U geeft onderstaande strook samen met het gepast geld mee in een envelop, en dit ten
laatste op 3 december. De inkomkaarten krijgt u via uw kind op 6 december.
Na het concert van 18.00 uur vragen we dat ieder zijn/haar kleuter afhaalt in de klas. De
kleuters krijgen een bonnetje voor een drankje. Daarna kan u een bezoek brengen aan de
kerstmarkt.
De kinderen van de lagere school blijven tussen de 2 concerten bij de leerkracht. Na het
concert van 19.30 uur komen ze –samen met de leerkracht- mee naar hun klas en krijgen ze
een bonnetje voor een drankje. Daarna worden de kinderen in de klas afgehaald door de
ouders.
Beste ouders, u bent in naam van de kinderen, leerkrachten, oudercomité en directie van
harte uitgenodigd. Onze kinderen hebben hard geoefend. Ook de mensen van het
oudercomité hebben zich weer ten volle ingespannen en zorgen voor een aangenaam
vertoeven op de speelplaats. Het zal zeker een sfeervol geheel worden.
Mogen we u vragen het strookje op de achterkant in te vullen en samen met het (liefst
gepast) geld, mee te geven met uw kind.
Met vriendelijke groeten,
Vanwege de kinderen, de leerkrachten, het oudercomité en de directie
In de loop van volgende week ontvangt u nog een brief met de laatste praktische afspraken voor uw kind.

Bestelstrook op de achterkant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ouders van .......................................................... (naam+voornaam) klas.....................

bestellen kaarten voor de voorstelling van
O

18.00 uur

-aantal volwassenen/kinderen + 12 j.:……..x € 6 = € ……..…
-aantal kinderen tot en met 12 j.:…… (niet-betalend)

O

19.30 uur

-aantal volwassenen/kinderen + 12 j.:…..…x € 6 = € ……..…
-aantal kinderen tot en met 12 j.:…… (niet-betalend)

(gepast geld toevoegen in de envelop, aub)
Handtekening,

