Datum: 10 februari 2014
Aan: Alle ouders
Betreft: DVD circus

Beste ouders,

De projectweek rond het thema circus is afgerond. We konden deze projectweek afsluiten met drie
spetterende voorstellingen waarmee onze kinderen bijna 1200 toeschouwers hebben kunnen
bekoren. Er werd hard gewerkt om dit alles waar te kunnen maken en we zijn blij te zien dat vele
kinderen door het ‘circusvirus’ gebeten zijn.
Langs deze weg wil ik ook jullie bedanken voor de leuke reacties en de woorden van dank die we
reeds mochten ontvangen. Voor het schoolteam een bekroning voor de grote inzet die getoond
werd.
Omdat dit een erg aparte belevenis is voor onze kinderen werd er besloten om dit alles in beeld te
brengen op een mooie DVD. Een leuk aandenken aan deze onvergetelijke momenten. Op vrijdag
werd de vertoning gefilmd en op zaterdag werden beelden gemaakt achter de schermen. Zo kunnen
we jullie op de DVD een kijk geven op het totale gebeuren.
We bieden deze DVD te koop aan voor de prijs van € 6. We geven je nu alvast de kans om één of
meerdere exemplaren te reserveren. Zo krijgen we al een kijk op de hoeveelheid DVD’s die we
zullen moeten produceren. Vul dus snel het onderstaande strookje in en bezorg het nog voor de
vakantie terug op school. Het zal via de schoolrekening aangerekend worden wanneer de DVD
geleverd wordt.
Voor het filmen heb ik beroep kunnen doen op enkele bereidwillige ouders. Ik gun hen nu ook de
tijd om al deze beelden tot een mooi geheel te verwerken. Ik breng jullie zeker op de hoogte
wanneer de DVD beschikbaar is, maar vraag wat geduld. Het kan erg leuk zijn om over ettelijke
weken samen de DVD te bekijken en alle mooie momenten nog eens terug te beleven!

Ik, ……………………………………………………………………………………..,
ouder van ………………………………………………………………………………………….. uit klas ………………………….
bestel ……… x de DVD van circus Lucini.
Het bedrag van …………… x € 6 = € ………………….. mag verrekend worden via de schoolrekening.
Handtekening,
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