Stad BruggeStedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Aan de ouder(s) van onze leerlingen

Betreft: Toneel Peter Pan
Beste ouders en kinderen,
Bijna 2 jaren zijn voorbij gegaan en we zijn klaar om een nieuw toneelstuk op te voeren!
Deze zomer schreven we een bewerking op het verhaal van JM Barrie : ‘ Peter Pan’ .
Natuurlijk hebben we geen toneelstuk zonder kleine en grote acteurs.
Als je denkt dat er in jou wel een Peter, Wendy of Tiger Lilly verborgen zit, kan je
op vrijdag 27 september om 12u45 een auditie doen.
Ook als je denkt dat jij misschien niet de grote rol wil spelen maar heel graag deel uitmaakt van een
groter geheel, ben je heel erg welkom.
We verwachten van jou dat je in enkele minuutjes toont waar jij goed in bent en waarom we jou best
kiezen. Er is voor iedereen een rol weggelegd en al lijkt het soms niet zo, alle rollen zijn even belangrijk
in het theater.
Het repeteren zal vanaf 11 oktober steeds op vrijdagmiddag doorgaan (van 12u45 tot 13u45). Naar het
einde toe ook eens na school en eens op woensdagnamiddag.
Als je inschrijft voor dit project, verwachten we van jou dat je steeds aanwezig bent en ervoor
gaat.
We plannen onze voorstellingen op 14 en 15 mei 2020 in De Dijk, Sint-Pieters, Brugge.
Een schooltoneel vraagt veel werk voor en achter de schermen en bij deze doen we dan ook een warme
oproep naar ouders die zich willen inzetten voor make-up, haartooi, decor ontwerp en naaien van kledij.
We kijken er nu al erg naar uit om jullie inschrijvingen te mogen ontvangen!
Juf Birgit en juf Yfke

Invulstrookje graag terug aan ons bezorgen.
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Ik ___________________________________uit ___________klas wil mij graag inschrijven voor het
schooltoneel en heb hiervoor toestemming van mijn ouders.
Handtekening ouder,
__________________________________________________________________________
Ik ____________________________________ ouder van ___________________________________
uit ____________________klas wil graag helpen aan het schooltoneel.
Dit voor: °make-up
°haartooi
°decorbouw
°naaien kledij
° andere
Handtekening,

Met vriendelijke groet
Stephanie Meire
Directeur
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