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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

 

Betreft: Filmavond en winterbar 

 

Beste ouders, 

 

Het is winter, de ideale tijd om gezellig binnen te kruipen en naar een film te kijken! Of om aan een 

vuurtje samen te babbelen met een glaasje. 

 

Op Vrijdag 18 januari 2019 organiseert onze school een gezellige filmavond met winterbar. 

Deze gaat door in afdeling B. Wij openen onze deuren om 18u30. De films starten om 19uur. 

Voor deze filmavond vragen wij €3. Dit komt op de rekening. De kindjes krijgen daarvoor een mooie 

film, lekkere popcorn en een drankje! Om het extra gezellig te maken, zijn een kussen of knuffel 

toegelaten. 

 

De kinderen kunnen kiezen uit 3 films: 

Film 1: Ice Age 
Voorstelling: 19u – 20u43 

Geschikte leeftijd: Alle leeftijden 

Deze film speelt zich af in de ijstijd. Manny de mammoet, Diego de tijger en Sid 

de grappige luiaard vinden een mensenbaby. Ze proberen de baby terug te 

brengen naar zijn familie.  

 

Film 2: Sing 
Voorstelling: 19u – 20u54  

Geschikte leeftijd: 6 

De eigenaar van een slecht draaiend theater, organiseert een zangwedstrijd. Een muis, een 

olifant, een varken, een gorilla en een stekelvarken doen mee aan deze wedstrijd. Hilariteit 

verzekerd 

 

Film 3: Wonder  
Voorstelling: 19u15 – 21u08 

Geschikte leeftijd: 6 

LET OP: Deze film wordt in het Engels vertoond, met Nederlandse ondertiteling. 

August Pullman is geboren met een vervormd gezicht. Op zijn tiende kan hij eindelijk naar een gewone 

school. Dit is de start van een buitengewoon avontuur. Velen hebben het moeilijk om hem te 

aanvaarden. Maar niet iedereen laat zich afschrikken en al snel ontdekken ze hoe bijzonder Auggie is. 

Met zijn humor, doorzettingsvermogen en de steun van zijn familie slaagt hij erin om de mensen rond 

zich te verenigen. Het is moeilijk om je te verbergen wanneer je geboren bent om eruit te springen...! 

Aan de ouder(s) van onze leerlingen 
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Terwijl jullie kindje geniet van de film, worden de ouders uitgenodigd voor een gezellige winterbar! 

Deze gaat buiten door tot 21u30. Kleed je dus goed! Wanneer de films gedaan zijn, vragen wij om jullie 

kind in de filmzaal op te halen. Dit voor de veiligheid van onze kinderen! 

 

Indien je wenst deel te nemen, graag onderstaand strookje ingevuld terug meebrengen naar school. Dit 

ten laatste maandag 14 januari. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

 

Ik ____________________(naam leerling)  uit klas: _________  

 

kom naar O Film 1 O Film 2 O Film 3 (aanduiden welke film je graag wil zien). 

 

                                                                                   Handtekening ouders, 

 

  


