Oudercomités Sint-Lucia en De Driehoek

Beste kinderen, beste ouders,

Er ligt een nieuwe activiteit op de loer. Na het succes van de eerste editie, hebben we besloten een tweede Filmfestival te
organiseren. Opnieuw een samenwerking van Sint-Lucia en De Driehoek waarbij we echt iets willen doen voor onze kinderen.

Dit jaar gaat het ‘Filmfestival’ door op vrijdag 3 februari 2017 in Sint-Lucia.
We bieden de keuze aan tussen 3 films waaruit jullie kunnen kiezen.

Hoe verloopt deze avond?
Als we over film praten, denken we aan Hollywood, aan glitter & glamour, aan sterallures, … Dit hoort er natuurlijk allemaal
bij. Om iedereen zich een echte Hollywoodster te laten voelen, vragen we om verkleed te komen alsof je naar het Filmfestival
in Cannes gaat.

De deuren gaan open om 18u. Bij het binnenkomen wordt er een blinkende foto van de kinderen gemaakt op de rode loper.
Daarna zal iemand jullie naar de juiste zaal begeleiden waar de film om 18.30u begint. Het einde is voorzien rond 20.30u.
Tijdens de film zal een pauze voorzien worden waarbij we een drankje en een zakje chips aanbieden. (voorzien in de prijs)

Om het gezellig te maken in de zalen, vragen we aan iedereen om zijn kussen mee te brengen. Zo kunnen we allemaal knus
bij elkaar kruipen. Een deken mag uiteraard ook voorzien worden. Vergeet niet alles goed te labelen.

Zoals het hoort bij grote sterren, zijn ouders NIET toegelaten die avond. Ouders worden gevraagd de kinderen af te zetten op
school en om 20.30u te komen ophalen.
Aangezien het einde voor sommigen laat is, vragen we om als ouder zelf te oordelen of uw kind dit aankan.

Hoe inschrijven?
Als je graag naar het ‘Filmfestival’ komt, vragen wij om het inschrijvingsstrookje onderaan in te vullen en samen met 3 EUR in
een omslag mee te geven aan de klasleerkracht voor 25 januari 2017.
In de week voor het ‘Filmfestival’ , ontvangt u van ons een filmticket terug. Dit ticket is de inkom bewijs voor het
‘Filmfestival’. Vergeet dit ticket dus zeker niet!
Indien u meerdere kinderen hebt die komen, vragen we toch om een inschrijvingsstrook mee te geven per kind. Zo weten we
duidelijk welke keuze en welk ticket we moeten voorzien per kind.

We hopen natuurlijk op een talrijke opkomst.

Niet te vergeten: graag verkleed, kussen, ticket, grote lach op het gezicht.

Met schitterende groeten
De oudercomités van Sint-Lucia & De Driehoek

INSCHRIJVINGSSTROOK:

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Klas …………………………

Schrijft zich in voor het ‘Filmfestival’ op 3 februari 2017 en betaalt hiervoor 3 EUR.
Keuze film (duidt aan welke film gekozen wordt)

o

Mega Mindy versus ROX (klaslokaal)

o

Huisdiergeheimen (refter)

o

Inside Out (kleuterzaal)

Handtekening ouder:

