
KAARTVERKOOP       
       THEATER       

 

             6 en 7 maart 2015 
 
 
 

 
 

Beste ouder(s),  
 

Onze theatervoorstelling, ‘de kroon achterna’ van 6 en 7 maart 2015 in de Kadans, 
begint vorm te krijgen. 
Na de krokusvakantie zal er in de 3de kleuterklassen en in de klassen van de lagere 
school geoefend worden dat het een lieve lust is. We willen u dan ook heel graag 
een prachtig spektakel aanbieden. 
 

Om u van een plaats te verzekeren, bieden wij U nu al inkomkaarten aan (zie 
inschrijfstrook onderaan). De plaatsen zijn beperkt tot 240 per avond, dus zorg dat u 
er tijdig bij bent. 
 

De kaarten kosten € 6 voor iedereen. Kleuters mogen voor € 2 binnen. 
De kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas van onze school gaan ook al kijken naar de 
generale repetitie, op donderdag 5 maart. 
 

De voorstellingen gaan door op vrijdag 6 maart 2015 om 13.30 uur speelt : Rikkiklas 
+ 1ste en om 19.00 uur speelt kikkerklas + 2de leerjaar.  
Op zaterdag 7 maart 2015 speelt om 14.00 uur Kikkerklas + 2de en om 19.00 uur 
speelt Rikkiklas + 1ste leerjaar. De kinderen van 3de tot en met 6de leerjaar treden alle 
4 voorstellingen op. 
 
Hartelijk dank voor uw steun aan onze school en wij verwachten jullie te zien op één 
van deze fantastische voorstellingen. 
                                                                     Directie en leerkrachtenteam Triangel 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De ouder(s) van …………………………………………………klas ………………………. 
 
bestellen de volgende kaarten : 
 

vrijdag 6 maart 13.30 uur ( Rikki + 1ste )   …….. € 6 en ………€ 2     totaal: €………… 
vrijdag 6 maart 19.00 uur ( Kikker + 2de )……..  € 6 en ………€ 2     totaal: €………… 
zaterdag 7 maart 14.00 uur ( Kikker+ 2de)…….. € 6 en ………€ 2    totaal: €………… 
zaterdag 7 maart 19.00 uur ( Rikki + 1ste) …….. € 6 en ………€ 2    totaal: €………… 
 

Let op: de kaarten en plaatsen worden genummerd! 
 

                                                                                             Handtekening ouder(s), 

S 


