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Mol,  17 februari 2023 
Beste ouders 
 
Onze leerlingen en leerkrachten van het Sint-Jan Berchmanscollege, lager onderwijs, nodigen u, uw familie en 
kennissen graag uit op hun zelfgeschreven schoolmusical ‘Griet en Hansje’. Met ‘Griet en Hansje’ nemen we jullie 
mee naar de wondere wereld van dit bekende sprookje .  
Met fierheid kunnen we zeggen dat onze kinderen van onze school in de huid zullen kruipen van één of andere 
musicalster.  
Als we onze leerlingen bezig zien, straalt onze school van solidariteit en samenhorigheid. Hier zijn we trots op!  
Het belooft een wervelend spektakel te worden. Voor en na elke voorstelling is er steeds gelegenheid voor een 
gezellige babbel in onze bar (gordijnenzaal SO) die verzorgd zal worden door onze oudervereniging ‘Vrienden van het 
College’.  
De voorstellingen gaan door op vrijdag 24 maart 2023 om 19.00 uur, zaterdag 25 maart 2023 om 14.00 uur en 19.00 
uur en op zondag 25 maart 2023 om 11.00 uur en 14.00 uur.  
 
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf woensdag 01 maart 2023 aan 6 euro per persoon (betaling met vrijetijdscheque is 
mogelijk).  Ze kunnen besteld worden via onderstaand strookje. Let op! De kaarten worden NIET genummerd! 
(Omwille van veiligheidsvoorschriften zijn we genoodzaakt om voor elke aanwezige een kaart aan te rekenen.) 

 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen tijdens ons musicalweekend!  
 
Vriendelijke groeten  
Directie en leerkrachtenteam 
 ____________________________________________________________________________________________  

 
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………., van ……………………………………………………………………uit 

klas ………………bestelt kaarten voor volgende voorstelling:  

 

O   Vrijdag 24 maart 2023 om 19.00 uur ……………….  x 6 euro  = ……………. euro 

O   Zaterdag 25 maart 2023 om 14.00 uur ……………….  x 6 euro  = ……………. euro 

O   Zaterdag 25 maart 2023 om 19.00 uur ……………….  x 6 euro  = ……………. euro 

O   Zondag 26 maart 2023 om 11.00 uur ……………….  x 6 euro  = ……………. euro 

O   Zondag 26 maart 2023 om 14.00 uur ……………….  x 6 euro  = ……………. euro 

 TOTAAL ……………. euro 

Gelieve het geld met uw kind mee te geven, wij bezorgen u dan per kerende de inkomkaarten. (Extra formulieren kunnen steeds 

bekomen worden op het secretariaat) 


