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Beste ouders 

 

De week na de herfstvakantie duiken we met onze leerlingen van het zesde leerjaar in een 

muzikaal project: 

 

We werken daarvoor samen met professionele artiesten en docenten die zich verenigen in 

“Zingend Schip”: Tom Johnson (dirigent), Sien De Smet (zangcoach) en Margot  De Ley 

(regisseur). Voor het project van Koningin Kato gaan ze in zee met actrice Sari Veroustraete. 

Zingend schip strijkt op maandagvoormiddag 7/11 neer in de basisschool. Ze leren aan de 

kinderen van het 6de leerjaar de liedjes van Koningin Kato aan. 

 

 

 



 

Zingend Schip voorziet didactisch materiaal voor de leerkrachten om met de liedjes verder 

aan de slag te gaan in de klas. Want later op de week, op donderdag 10/11 komt Zingend 

Schip terug, deze keer met een actrice. De kinderen van het 6de leerjaar treden op, met een 

heuse muziekvoorstelling in de polyvalente zaal van de school. De kinderen van het 4de en 

5de leerjaar en de ouders van de zingende kinderen zijn het publiek! 

Ouders die hun kinderen graag aan het werk zien, zijn van harte uitgenodigd op een van de 2 

voorstellingen van donderdag 10/11 om 14u. (aanwezig om 13:45)of om 15u. (aanwezig om 

14:45). Gelieve daarvoor de strook in te vullen. U betaalt hiervoor een bijdrage van 1€.  

“Koningin Kato” vindt plaats in de polyvalente zaal van de school. Ouders gaan de school 

binnen langs de hoofdingang. 

Voor de kinderen van het 6de leerjaar kost de deelname aan het muzikale project 4€. Beide 

worden verrekend via de schoolrekening. 

Het wordt voor de leerlingen ongetwijfeld een onvergetelijke muzikale podiumervaring! 

 

 

 

De leerkrachten en directie 

 

  

 

Ik, ouder van  ……………………………………………………………………………………………. klas 6 ……. bestel 

………. plaatsen voor de voorstelling van donderdag 10/11 om 14u. aan 1,-€. 

………. plaatsen voor de voorstelling van donderdag 10/11 om 15u. aan 1,-€. 

U hoeft geen geld mee te geven. Het bedrag komt op de rekening.  

Handtekening 

 

………………………………………………. 


