Beste ouders,
Zoals reeds vermeld gaan we op donderdag 20
december met alle leerlingen van de lagere school naar de musical “Scrooge” in de
stadsschouwburg van Antwerpen.
De leerlingen van het 5de en 6de lj maken van deze gelegenheid gebruik om ook de stad te
ontdekken. Dit kadert volledig in hun thema’s openbaar vervoer, België in Europa.
We vertrekken aan de school om 8.15u met bereidwillige ouders die ons naar het station
Noorderkempen willen voeren om daar de trein te nemen.
In Antwerpen aangekomen gaan we “Op stap met de sinjoren”. De 'Sinjoren' zijn
rasechte Antwerpenaars gekend om hun onbescheidenheid, openhartigheid en vlotte
tong. Tijdens deze wandeling tonen gidsen ons de mooiste steegjes en pleinen, de
belangrijkste bezienswaardigheden en verborgen plekjes. Intussen vertellen ze leuke
weetjes en sappige anekdotes.
Deze wandeling is een goede introductie in het hart van de stad om daarna in café Den
Bengel - met zicht op de Grote Markt - onze picknick te nuttigen. (iedereen brengt zijn
boterhammen mee en een tussendoortje – een drankje nemen we ter plaatse.)
In de namiddag gaan we naar de stadsschouwburg voor de musical Scrooge
Scrooge of ‘A Christmas Carol’ is een van de mooiste en bekendste
vertellingen ooit. 175 jaar na de publicatiedatum spreekt het de
mensen nog altijd even sterk aan als Charles Dickens’ tijdgenoten.
De allermooiste verhalen kan je dan ook blijven vertellen, telkens
weer op een andere, verrassende manier.
Warre Borgmans speelt de verbitterde en gierige Ebenezer Scrooge, die door
toedoen van drie geesten de ware en liefdevolle betekenis van Kerstmis ontdekt.

Deze voorstelling begint om 14u en duurt tot 16.30u.
Het is niet toegestaan meegebrachte dranken en snacks in het theater te nuttigen.
We zullen vermoedelijk rond 17.45 – 18 uur terug zijn (met de bus, samen met de andere
klassen van de lagere school) – afhankelijk van het verkeer.
De totaalprijs bedraagt € 26 voor trein en bus, gidsen, drankje ’s middags en inkom. Dit
bedrag komt op de schoolrekening november-december.
Wij willen als school al onze leerlingen culturele kansen bieden, ondanks de
maximumfactuur – de kleuters gaan op 28 november naar het poppentheater Propop
voor de voorstelling ‘Sint en de bron van waarheid’.
Hopelijk geniet iedereen er ten volle van!
De directie, Ingrid Lauryssens
De leerkrachten

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De ouders, grootouders,..
van …………………………….kunnen
op donderdag 20 december om 8.15u ………… leerlingen
naar het station Noorderkempen in Brecht brengen.

