Stad BruggeStedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Aan de ouder(s) van onze leerlingen

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 24 januari 2020 organiseert onze school een gezellige filmavond met winterbar.
Deze gaat door in afdeling B. Wij openen onze deuren om 18u30. De films starten rond 19uur.
Dit is een activiteit voor kinderen vanaf de derde kleuterklas.
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:Bee Movie(2007)
Voorstelling: 19u – 20u30
Kijkwijzer:
Barry B. Benson is een jonge, pas afgestudeerde bij, die zoals alle
bijen slechts één carrièrekeus heeft: 'honing'. Ontgoocheld als hij is
trekt hij de wijde wereld in om daar gered te worden door de
bloemiste Vanessa. Daar ontdekt Barry dat de mensen de
consumenten van al de honing zijn en gaat daarom aan het werk
om de mensheid van het stelen van de honing aan te klagen...

Afdeling A, Rijselstraat 71, 8200 Brugge | t 050 38 44 71 | f 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge | t 050 38 17 65 | f 050 38 08 86
secretariaat@sbsstmichiels.be |www.gemeenteschool-sintmichiels.be | www.brugge.be

Film 2: Wiplala (2014)
Voorstelling: 19u10 – 20u40
Kijkwijzer:
De zevenjarige Johannes Blom doet de ontdekking van zijn leven als hij achter de pot pindakaas in de
keukenkast een klein mannetje vindt dat Wiplala heet en kan toveren. Als Wiplala de familie Blom per
ongeluk net zo klein maakt als hijzelf, is dat het begin van een
heel groot avontuur. Zullen ze ooit weer normaal worden?

Film 3: Binti (2019)
Voorstelling: 19u15 – 20u45
Kijkwijzer:

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden, net zoals haar idool Tatyana. Maar op een
dag moet ze met haar papa Jovial vluchten voor de politie, die hen het land wil uitzetten. Schuilend in een
boomhut ontmoet ze Elias en de twee worden vrienden. Terwijl Binti Elias al vloggend helpt met zijn Red de
Okapi Club, rijpt er bij haar een perfect plan: haar papa moet trouwen met de mama van Elias, zodat ze in het
land kunnen blijven.
Terwijl jullie kindje geniet van de film, worden de ouders uitgenodigd in onze een gezellige winterbar!
Deze gaat buiten door tot 22u00. Neem gerust vrienden en familie mee. In januari kan het koud zijn,
dus kleed je warm!
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 vrijdag 17 januari. Wegens praktische redenen is later inschrijven niet meer
mogelijk.
Hopelijk tot dan!


Ik ____________________(naam leerling) uit klas: _________ uit afdeling:
kom naar (aanduiden welke film je graag wil zien).
O Film 1 - BEE MOVIE
O Film 2 - WIPLALA
O Film 3 - BINTI
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