
Beste ouders,  

Nog een 2-tal weken te gaan en dan is het zover : Circus! Alle kinderen worden 

verwacht op beide voorstellingen.  Het wordt voor hen en voor u een onvergetelijk 

avontuur. 

Een aantal praktische weetjes : 

• De kinderen doen mee aan de 2 voorstellingen van hun groep: 

- Vrijdag om 19u              - Zaterdag om 14u 

• De kinderen komen vrijdagavond om 18u15 naar  school om zich klaar te maken en te schminken. Aan het eind 

van de voorstelling komen de kinderen terug naar school. Je haalt ze af in de opgegeven klas vanaf 20.45u 

• De kinderen worden op zaterdag tegen 13.15u naar school gebracht om zich klaar te maken en te schminken. 

Aan het eind van de voorstelling komen ze terug naar school. Je haalt ze af in de opgegeven klas vanaf 15.45u 

• We verzamelen de kledij tegen woensdag 1 februari. Stop ze in een plastic zak en schrijf er de naam van je kind 

op, evenals groep B 

We zetten alles in onderstaande tabel nog even op een rijtje. 

B-groep 

Groep Kledij mee te brengen Lokaal Op school 
zijn 

Afhalen 

K1 / Klas van juf Ann 
(K1A) 

Vrijdag 
18u15 

 
Zaterdag 

13u15 

Vrijdag 
vanaf  
20u45 

 
Zaterdag 

vanaf 
15u45 

K2 Broek en trui in bruin, zwart, wit of grijs Klas van juf 
Annemie (K2A) 

K3 Jongens : Zwarte broek en witte T-shirt + sportschoenen 
Meisjes : Zwarte rok en witte T-shirt + sportschoenen 

Klas van juf 
Veronique (K3A) 

L1 Lange broek en T-shirt met lange mouwen. (Helemaal 
bruin, of beige) 

Klas van juf 
Huguette (1A) 

L2 Meisjes : witte kleren 
Jongens : zwarte kleren 

Klas van juf 
Tineke (2A) 

Bordjes Zwarte broek en zwarte T-shirt of trui met lange 
mouwen en zwarte sokken 

Klas van juf Cindy 
(L6A) 

Flip ’n flyer Zwarte/blauwe broek en zwarte T-shirt (zonder 
bedrukking)  

Klas van juf 
Veerle (3B) 

Flowerstick Meisjes : kleurrijke rok, witte T-shirt 
Jongens : kleurrijke broek, witte T-shirt 

Klas van meester 
David 

Evenwicht Witte T-shirt (liefst lange mouwen) Klas van meester 
Bart (L4C) 

Jongleren Jongens : witte broek en wit hemd/T-shirt 
Meisjes : witte T-shirt en witte short 

Klas van juf Nicole 
(4B) 

Diabolo Zwarte broek en gekleurde T-shirt (zonder bedrukking) Klas van juf 
Karolien (5B) 

 

Na de voorstelling zijn jullie op school van harte welkom voor een hapje (frietjes of pannenkoeken) en een 

drankje! Op school kan je je gratis bonnetje inruilen voor een frisdrank. 

Tot dan, 

Schoolteam Pius X-basis 

HEB JE NOG GEEN KAARTEN? KOM ZE AANKOPEN OP HET SECRETARIAAT VAN DE SCHOOL. €10 PER STUK 


