Buggenhout, 7 september 2018
Culturele uitstappen voor de derde graad
Beste ouders
beste leerling(e)
Wil je je favoriete schrijvers wel eens in het echt zien? Horen voorlezen uit hun
nieuwste boek? Wil je misschien een gesigneerd boek kopen van Pieter Aspe,
Jeroen Meus, Dirk Bracke, Merho of één van de vele andere auteurs?
Dan moet je begin november de boekenbeurs in Antwerpen bezoeken!
Wij willen de leerlingen van de derde graad de kans bieden om met de school op
donderdagavond 8 november 2018 naar de nocturne van de boekenbeurs te gaan.
Richtprijs is € 10.
Als tweede culturele uitstap hebben we op donderdag 11 oktober om 20.00
Fight Night in de Belgica, Dendermonde gepland. Dit is een Engelstalige
voorstelling.
Vijf spelers. Vijf rondes. Uw stem. Eén overlevende.
De inzet: uw aandacht, uw liefde, uw goedkeuring, uw lach, uw medelijden, uw zwakke plek, uw
leedvermaak, uw hart, uw steun, uw oordeel. Wij helpen u beslissen met polls, stemwijzers,
coalities, campagnes, debatten, exit polls, spin doctors, opiniepeilingen.
Wij zorgen ervoor dat de beste niet wint.

Fight Night is een interactieve voorstelling waarin politiek en theater centraal staan.
De prijs bedraagt € 11. We vragen je om zelf voor vervoer te zorgen; met de trein
vanuit Londerzeel is ook een mogelijkheid; een ticket kost € 4,4 (HEEN: vertrek om
19u26 aankomst 19u35; TERUG: vertrek om 22u01 aankomst 22u15 of vertrek om
22u27 aankomst 22u36 afhankelijk van de duur van de voorstelling)
Wie geïnteresseerd is in één van deze uitstappen, kan het onderstaande strookje
invullen en terugbezorgen aan de klastitularis.
Vriendelijke groeten
Het Cultuurteam

Nele De Bie,
directeur

………………………………………… ouder van……………… uit klas …………………
geef mijn zoon/dochter toestemming om deel te nemen aan volgende uitstap(pen)
O Boekenbeurs op 8 november 2018
O Voorstelling Fight Night op 11 oktober met eigen vervoer
O Voorstelling Fight Night op 11 oktober met de trein vanuit Londerzeel

