
Beste leden en ouders,  

 

Het is bijna zover! Onze Sportunashow komt steeds dichterbij! 

We herhalen nog even de belangrijkste dingen voor zondag 19 mei… 

 

De generale repetitie. 

De generale repetitie is dit jaar van 10.00u tot 14.00u. Graag aanwezig om 9.45u om je 

spullen weg te zetten en je om te kleden voor het 1ste nummertje.  

Kinderen van 1ste-2de-3de leerjaar mogen opgehaald worden om 12.00u. De kinderen mogen 

ook gans de generale repetitie blijven om alle nummers te bekijken, maar dat MOET dus 

niet. Wie heel de tijd blijft, brengt boterhammen mee.  

De andere kinderen ( vanaf 4de leerjaar ) worden opgehaald om 14.00u. 

 

Ouders mogen NIET in de zaal blijven! Onze acts moeten een verrassing blijven ☺. We 

proberen uiteraard stipt te stoppen, maar we bedanken jullie al op voorhand voor jullie 

flexibiliteit als het toch wat mocht uitlopen.  

 

Het is voor alle kinderen niet de bedoeling in de zaal te blijven tussen na 14.00u. Alle 

kinderen worden dus ZEKER opgehaald om 12.00u of om 14.00u! 

De show zelf. 

• Onze deuren gaan open om 15.30u. Er zijn geen genummerde plaatsen. Eerst = 

eerst. 

 

• Alle kinderen brengen hun kledij mee naar de generale repetitie én naar de show. 

Graag in alle kledij hun naam zetten. Zeker bij de jongere kinderen kledij controleren 

wanneer je naar huis vertrekt! 

 

• De kinderen blijven tijdens de show in het Krioel, een aparte ruime zaal. Enkel de 

takken die aan de beurt zijn, zitten in de kleedkamers boven. De kinderen worden 

aangekleed en klaargezet in de kleedkamers wanneer het hun beurt is. 

De kinderen kunnen de show helemaal zien tijdens de generale repetitie!  

Je mag gerust strips, kruiswoordraadsels, kleurboeken,… meegeven. (geen duur 

materiaal!!) 

Jonge kinderen graag afhalen aan het Krioel bij de pauze en aan het einde van de 

show. Oudere kinderen kunnen uit zichzelf naar de zaal komen tijdens de pauze en 

op het einde. Kinderen mogen niet tussentijds zelf vertrekken of afgehaald worden 

om chaos te vermijden! 

 

• Voor ons eindnummer breng je mee : jeansrok of jeansbroek + Sportuna t-shirt. Op 

de voorkant van je t-shirt speld je een aantal speelkaarten op vast. 



 

 

• Er zijn opnieuw hotdogs en broodjes kaas te verkrijgen tijdens de pauze. Wie hiervan 

niets lust, brengt best boterhammen mee. 

Kinderen krijgen ook een gratis appelsapje of fruitsapje aangeboden in het Krioel. 

Extra drankjes geef je best zelf mee. Tijdens de pauze kunnen ze uiteraard aan de 

toog ook iets drinken. 

 

• Je kan voor de show en tijdens de pauze een DVD bestellen van onze show. Deze 

kost 6 euro. Hierop staan alle acts, maar ook héél veel leuke foto’s. Zeker niet 

vergeten! Altijd een leuke herinnering ☺ 

 

Einde sportjaar 2019 en start sportjaar 2020. 

 

• In de week van 20 mei tot en met 26 mei kunnen wij niet in de Knipoog wegens de 

verkiezingen. Onze danslessen gaan wel gewoon door in de polyvalente zaal te 

Broechem.  

De takken van de Knipoog gaan een mail ontvangen met een aangepast programma 

voor die week. Al onze lessen eindigen zondag 26 mei. 

 

• We zien iedereen heel graag terug op onze proeflessen. Deze gaan door van 

maandag 9 september 2019 tot en met zondag 22 september 2019. De nieuwe uren 

staan op onze site vanaf 1 augustus 2019. 

 

• We werken ook volgend sportjaar met een stop op bepaalde takken om de veiligheid 

van de kinderen te bewaken. Onze huidige leden hebben voorrang om in te schrijven 

vanaf 9 september tot en met 22 september. Vanaf 23 september kunnen wij geen 

plekje meer voorzien als de tak volzet is, ook al was je vorig jaar reeds lid in deze tak.  

Dankjewel voor je begrip. 

 

 

Sportieve groetjes,  

Het Sportuna team. 

 

 


