Kaartverkoop voorstellingen en zwarte broekjes te
koop

Bekijk de webversie

Kaartverkoop voorstelling
De kaartverkoop gaat van start op maandag 25
april om 13.00uur.
Eerder werd gemeld dat de kaartverkoop op zondag
24 april zou starten. Maar naar advies van het theater
is het toch beter op maandag de kaartverkoop te
doen. Mocht er namelijk iets niet goed gaan oid. dan
is er iemand om te bellen in het theater die het kan
oplossen en op zondag kan dat niet.
Dus zet 25 april 13.00 uur in de agenda!!

Zwarte korte boxers/broekjes te koop in de studio.
Mocht je nou niet het goede broekje thuis hebben of geen tijd
om er een te kopen.
De zwart boxer/broekjes zijn nu te koop in de studio. Zo weet
je zeker dat je het goede zwarte broekje hebt voor de
voorstelling.
Broekjes/boxers kosten 5,- per stuk
Te koop in de studio of bij de doorloop as zondag.

1e generale repetitie in de gymzaal aan de Richard
Holkade op zondag 24 april.
Alle leerlingen behoren hierbij aanwezig te zijn.
Behalve de kleuters en de peuters van de
zaterdagochtend!
De repetitie is van 11.00 tot 15.00 en daarin houden we
gezellig met z'n allen even pauze.
Dus geef een broodje met wat lekkers mee met genoeg
drinken

Eigen bijdrage:
Aan alle leerlingen wordt een eigen bijdrage gevraagd
Deze mag op 24 april in de gymzaal betaald worden aan de hulpmoeders Maaike en Marit.
Graag contant in gesloten envelop met naam en les erop.
1x les = 5,2x les = 10,3x les of meer = 15,De peuters en kleuters mogen dit zaterdag 23 april aan juf Amber of juf Mariska geven.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u dbchaarlem@gmail.com toe aan uw adresboek.

