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Beste ouders
De leerlingen van de lagere school mogen op 20 december met z’n allen naar de
stadsschouwburg om de kerstmusical “Scrooge” te bekijken, maar eerst is het onze beurt om
naar een ‘echt theater’ te gaan. We gaan op woensdag 28 november immers met al

onze

kleuters naar de poppenzaal in Turnhout. Propop is een professioneel gezelschap en brengt
figurentheater en poppenspel met acteurs, dans, objecten,…
Voor ons spelen zij

: ”Sint en de bron van wijsheid”

Milou is een eenzaam meisje die dit jaar geen speelgoed hoeft. Ze vraagt aan Sinterklaas om haar
een vriend te brengen, een vriend die bij haar kan blijven en met haar wil spelen. Maar Sinterklaas
krijgt haar vraag niet te zien want het grote boek waar alles in staat, is helemaal leeg. Sint is
vergeten om het magische poeder te halen om het boek te vullen. Nu moet er snel iemand op weg
om het magische poeder uit de bron van waarheid te halen. Wie moet hij sturen? Alle Pieten zijn
druk bezig. Allemaal? Lolpiet niet.... Maar is het wel verstandig om een Piet die in alles grapjes ziet
naar de magische bron te sturen? Een bron bewaakt door heel vreemde wezens! En kan
Sinterklaas nog iets doen in verband met de wens van Milo.
Een ontroerende en spannende voorstelling gespeeld op een draaiend decor.
Jullie kunnen ons uitzwaaien om 8.45u en tegen de middag zijn we terug in school.
De prijs voor deze uitstap bedraagt € 8,50. Onze ouderraad schenkt elke
kleuter € 5 – een extra leuk sinterklaascadeautje!!
Hierdoor komt er € 3,50 op de schoolrekening november – december.

We hopen dat onze kleuters er echt van kunnen genieten.
De directie, Ingrid Lauryssens
De kleuterleidsters
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