
 
 
Beste leerling en/of ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het seizoen loopt alweer ten einde wat betekent dat het weer tijd is voor onze jaarlijkse afsluiting.  

Wij geven op zaterdag 29 juni een grote voorstelling in de theaterzaal van Veerburg. De 
voorstelling wordt tweemaal gegeven: van 16.30 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 19.30 
uur.  Zaaldeuren gaan 20 minuten voor aanvang show open. 
 
De kaarten voor de voorstelling zullen € 2,- kosten. In de week van 4 juni zal de kaartverkoop van 
start gaan. Elke leerling heeft recht op twee kaartjes, zorg ervoor dat je in ieder geval die week al 
kaarten koopt. De vrije kaartverkoop start in de week van 20 juni. Alle overgebleven kaarten 
worden dan verkocht. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
 
Tijden kaart verkoop 
Breezand  :  dinsdag 4 en 11 juni (18.15 – 20.15 uur) 
Anna Paulowna  : donderdag 6 en 13 juni (16.00 – 21.00 uur)  
(LET OP: hier mogen alleen twee kaarten per leerling gekocht worden) 

  
Vrije kaart verkoop (kaarten kunnen niet gereserveerd worden) OP=OP 
Anna Paulowna  : donderdag 20 en 27 juni (18.00 – 20.00 uur)  
 
Belangrijke informatie leerlingen.  
 
Zaterdag 29 juni graag aanwezig zijn om 15.30 uur voor de laatste doorloop. De leerlingen zullen 
tussendoor niet meer naar huis gaan, zorg ervoor dat ze eten en drinken meenemen! 
 
Informatie over de kleding krijgen de leerlingen in de groepsapp toe gestuurd en zal ook in de 
zaal komen te hangen. Klinkt groepsapp nieuw in je oren? Kom dan even bij mij langs in de les 
en dan wordt je daaraan toegevoegd.  
 
Donderdag 20 juni: generale repetitie in de theaterzaal van de Veerburg (ook voor de leerlingen 
van Breezand)  
Start 16.30 uur, zorg ervoor dat je 15 minuten van tevoren aanwezig bent. De leerlingen kunnen 
om 18.30 uur weer opgehaald worden. De lesen van 19.00 uur en 20.00 uur gaan gewoon door.  
 
Nu ga ik dit natuurlijk niet allemaal in mijn eentje redden en is alle hulp harte welkom. Voor alle 
groepen heb ik hulp ouders nodig! Lijkt dit je nou leuk? Neem dan contact met mij op via 06-
55561940 of kom even langs in de les. Voor beide shows heb ik hulp nodig. Help je show één 
dan krijg je een vrijkaartje voor show twee. Je kan dus gegarandeerd de show ook vanuit de zaal 
bekijken.  
 
Met dansende groet, 
 
Monique Kuiper  
 
 


