Beste ouders,
Op zondag 9 december wordt Gemeenschapscentrum SPIKKERELLE voor één dag ‘het warmste huis’ van de
gemeente. De hele omgeving wordt uitgewerkt tot een gezellige ontmoetingsplaats voor bewoners,
verenigingen, handelaars, artiesten en occasionele bezoekers.







het warmste ontbijt
het warmste plein met gezellige eet-, drink- en infostandjes & kermisattracties
de warmste kinderanimaties
het warmste accordeonfestival
de warmste tentoonstellingen
en DÉ WARMSTE KERSTMEDLEY DOOR ONZE LEERLINGEN

ZONDAGNAMIDDAG 9 DECEMBER 2018 OM 15.30U, 16.00U, 16.30U EN 17.00U:
DÉ WARMSTE KERSTMEDLEY
IN EEN FEEËRIEK KADER
DOOR LEERLINGEN UIT DE VIJFDE EN ZESDE LEERJAREN
De leerlingen uit de vijfde en zesde leerjaren krijgen de kans om aan dit uniek project mee te werken.
Voorwaarden om deel te nemen:
 vrij zijn op zondag 9 december 2018
 graag “op een podium staan” & een gezond gevoel voor ritme hebben
 bereid zijn om thuis veel te oefenen (de kerstmedley zal digitaal worden bezorgd via het e-mailadres
van de ouders van de deelnemende leerlingen)
 de deelnemende leerlingen hebben een kerstpak (kerstman of –vrouw) en donkere schoenen nodig
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Ondergetekende,

, vader/moeder van
uit het

leerjaar A / B / C geeft

hierbij de toestemming aan zoon/dochter om deel te nemen aan DÉ WARMSTE
KERSTMEDLEY tijdens ‘het warmste huis’ in en rond Spikkerelle op zondag 9 december 2018.

E-MAILADRES(SEN) WAAROP DE KERSTMEDLEY MAG BEZORGD WORDEN:
______________________________________________

Voorwaarden om deel te nemen:
 vrij zijn op zondag 9 december 2018
 graag “op een podium staan” & een gezond gevoel voor ritme hebben
 bereid zijn om thuis veel te oefenen (de kerstmedley zal digitaal worden bezorgd via het e-mailadres
van de ouders van de deelnemende leerlingen)
 de deelnemende leerlingen hebben een kerstpak (kerstman of –vrouw) en donkere schoenen nodig

Handtekening,
uiterlijk terug bezorgen op vrijdag 9 november 2018
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