
 
 
 
 
 

 
 
          Eeklo, 11/02/’15 
Beste ouders ,  
 
op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart is het zover… dan zullen de kinderen van onze school het beste van 
zichzelf kunnen geven  en samen schitteren tijdens een van de drie voorstellingen van Circus Picolini. 
Wellicht ben u zelf ook reuzebenieuwd om te zien waar uw zoon of dochter de voorbije weken zo intens 
mee bezig geweest is… 

Uw kind treedt op in de voorstelling van zaterdagnamiddag 7/3 om 15u00 ( groep C)  Er zijn 

voor deze voorstelling 450 kaarten beschikbaar. De kostprijs van een toegangskaart bedraagt 7,75 
euro. Een symbolisch getal omdat het hele circusproject kadert in het feestjaar rond 775 jaar Eeklo. 
Gezinnen die een Kom-Uit-pas hebben, betalen slechts 1,55 euro voor een kaart.  
Omdat we willen dat ieder kind toch enkele supporters kan meebrengen, geven we eerst aan alle 
meespelende kinderen de kans kaarten te bestellen.  U kan via onderstaand strookje per gezin  
maximaal 6 kaarten bestellen. Uw kind  brengt het strookje mee op maandag 23 februari ( net na de 
krokusvakantie) Aan de hand van die strookjes zullen wij op  woensdag 25/2  kunnen vertellen of 
iedereen in de tent binnen kan en/of hoeveel kaarten er nog over zijn.  Wij zullen u dan ook de 
gevraagde kaarten bezorgen. Het totaalbedrag zal op de schoolrekening van de maand maart komen. 
Indien er nog kaarten over blijven, dan kan u vanaf maandag 2 maart terecht aan het secretariaat van 
de school om  er daar nog extra aan te kopen. ( Dat gebeurt door cash te betalen!)  Vanaf dat moment 
kan iedereen ook kaarten kopen. 
Wij hopen dat we u op de voorstelling mogen begroeten en kijken nu al uit naar uw enthousiaste 
reacties! Vergeet maandag na de vakantie zeker niet de strookjes af te geven op school! Anders mist u 
misschien het optreden van uw zoon of dochter, en dat zouden wij ( en wij niet alleen…) erg jammer 
vinden!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Directie en leerkrachten van de Meidoorn 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Wij, ouder(s) of voogd(en) van 

(naam)…………………………………………………………………………… uit  groep/klas …………… 

bestellen voor de circusvoorstelling  Picolini op zaterdag 7/3  15u00 ……. kaarten 
  
(aan 7,75 euro per kaart of 1,55 euro per kaart) 
 
( wij hebben een/ geen Kom-uitpas) schrappen wat niet past 
 
Handtekening ouder(s) 
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