
EXTRA INFO EINDVOORSTELLING 2020  
WAT MOET JE ECHT WETEN??
LAATSTE DOORLOOP ZONDAG 8 MAART 2020 
Om de rust te bewaren worden alle ouders verzocht direct te vertrekken.  
Bekijk de volgorde en bereid je goed voor.  
Iedereen komt in het basis zwart kostuum naar de doorloop.  
Eigen tas, eten/drinken en noodtelefoonnummer in z’n tas meenemen! 

THEATERSHOW ZONDAG 15 MAART 2020  
Voor alle leerlingen is er siroop & liga’s in de kleedkamer.  
Graag zelf ook drinken en genoeg boterhammen meegeven!!  
 
Om 10.15 uur komen de kinderen aan die bij de generale repetitie aanwezig moeten 
zijn. Daar vangen onze hulp en docenten alle kinderen op. Om de rust te bewaren 
worden alle ouders verzocht direct te vertrekken. Bekijk de volgorde en bereid je 
goed voor door je kostuums op volgorde te zetten. Iedereen komt in het basis zwart 
kostuum naar het theater. 

Vanaf 13.00 uur worden de overige groepen verwacht:

Vanaf 13.30 uur komen de volgende groepen:  

Eigen tas, eten/drinken en noodtelefoonnummer in z’n tas meenemen! 

Zaterdag 9.30 uur Jane VLINDER

Zaterdag 10.15 uur Raydienne VOGEL

Dag en tijdstip Groepsbegeleider Groepsnaam

Maandag 16.15 uur & zaterdag 11.00 uur Jelayda/ Fenna BEER

Maandag 17.15 uur Selessya / Nana KIKKER

Dinsdag 16.15 uur Shannon LIEVEHEERSBEESTJE 

Dinsdag 17.15 uur Deveny LEEUW

Woensdag 17.00 uur Joanne OLIFANT

Zaterdag 12.15 uur Serena / Melanie PAARD 



BASIS MAKE-UP 
Haren en make-up graag thuis doen.  
Make-up: rode lippenstift, donkere oogschaduw, mascara en 
blush (is voor het theaterlicht, uitleg mogelijk bij docent)  
Haar: Hoge Staart / Knot  
LET OP:  
- VOLLEDIG LOS IS NIET TOEGESTAAN  
- GEEN SIERADEN!  

TIJDEN 
SHOW 1 START: 14.00 uur - 16.00 uur  
SHOW 2 START: 17.15 uur - 19.00 uur  
 
Deuren gaan 30 min voor aanvang open.  
 
 
Alvast bedankt namens Team KP 


