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Aan: eersteklasleerlingen en ouders/verzorgers
Betreft:

1. Uitnodiging toneelstuk Les trois petits cochons
2. Voorstelling On Stage in theater Peeriscoop

Beste eersteklassers en ouders/verzorgers,
Donderdag 20 februari wordt een speciale schooldag voor onze eersteklassers: een dag van theater
maken en van theaterbezoek. De afgelopen weken hebben zij hard gewerkt aan een toneelstuk in het
Frans. Graag willen ze het resultaat van dat werk aan u laten zien. Na het opvoeren van hun eigen
toneelstuk vertrekken de eersteklassers naar theater Peeriscoop om te genieten van een show waarin
andere Camphusianen onvermoede talenten op het podium laten zien in de inmiddels traditie
geworden show On Stage. In deze brief meer informatie.
Les trois petits cochons
Zoals u weet, zijn we bij Frans op een andere manier met de taal bezig. Dat resulteert in een betere
uitspraak en een grotere taalvaardigheid. Vanaf dag één hebben wij veel in het Frans gesproken. Met
enige trots willen we u laten zien wat de leerlingen al kunnen zeggen in het Frans. U wordt daarom van
harte uitgenodigd om te komen kijken naar het toneelstuk Les trois petits cochons op school:
•
•

Het 5e en 6e uur (van 12:30 uur tot 14:15 uur) – leerlingen 12:15 uur aanwezig i.v.m. klaarzetten.
Lokalen per klas worden bij binnenkomst bekend gemaakt

On Stage
Voor het achste jaar achtereen zullen meer dan 40 leerlingen van onze school een spectaculaire
voorstelling opvoeren. De On Stage Crew wil zoveel mogelijk leerlingen, (groot)ouders en vrienden laten
meegenieten van deze fantastische show vol dans, zang, muziek en toneel. Daartoe zijn maar liefst drie
voorstellingen gepland, waarvan één speciaal voor onze eersteklassers, kosteloos. Voor deze
voorstelling geldt:
•
•

Inloop tussen 14:30 en 14:45 uur, 15:00 uur aanvang
Theater Peeriscoop, Boerenstraat 11, Gorinchem-centrum

Na het 6e uur fietsen we er gezellig met zijn allen naar toe. De voorstelling duurt een dik uur, dus rond
16:15 uur kunnen we weer naar huis.
Kortom: een mooie dag met toneelspel en theater, te midden van klasgenoten en op verschillende
plekken in de stad… dat wordt gegarandeerd genieten!
Tot dan!
De sectie Frans en de On Stage Crew

