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Beste ouders,
Jullie hoorden thuis vast al iets waaien over een circus? Jullie zagen misschien al de
sfeerfoto’s van de initiatiemomenten op onze website?

Hoog tijd om jullie ten volle te informeren over dit mega tof project dat de kinderen
dit schooljaar mogen beleven.
Circus Picolini brengt een echte circustent naar onze school en wij worden met zijn
allen omgetoverd tot knappe circusartiesten! Als toetje mogen ouders, familie en
vrienden van een magische show komen genieten op 4 en 5 februari. Jij komt toch
ook?!
Een circusvoorstelling vergt natuurlijk heel wat voorbereiding. We lijsten eens op wat
er allemaal op het programma staat:
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Circusdirecteur Dennis kwam al kennis maken en leerde de kinderen van het
lager heel wat circustechnieken aan: diabolo, flip ’n flyer, flowerstick,
jongleerbordjes en nog veel meer.
De kinderen gingen meteen aan de slag en de kleuters kwamen met
verwonderde blik meegenieten van deze initiatie.
We mogen het echte circusmateriaal tot februari gebruiken om onze kunsten te
vervolmaken en oefenen wekelijks naar hartenlust: oefening baart kunst.
Wie thuis wil oefenen, kan binnenkort echt en degelijk circusmateriaal bestellen
via de school. Dit is geheel vrijblijvend.
De kinderen van klas 3 t.e.m. 6 kiezen hun geliefkoosde discipline voor de
definitieve act. We werken dus klasdoorbrekend: zo kunnen kinderen van deze
klassen bij elkaar in een circusgroepje terecht komen. Ideaal om van elkaar te
leren en elkaar beter te leren kennen.
Circusdirecteur Dennis komt opnieuw langs en leert hen de echte kneepjes van
het vak. We oefenen op gevorderde technieken.
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De kleuters en kinderen van klassen 1 en 2 werken in januari een volledig
circusproject uit in de klas en de leerkrachten kiezen zelf hun act maar daar
verklappen we natuurlijk nog niets over.
De kinderen van de leerlingenraad organiseren een ontwerpwedstrijd voor de
ingangstickets. De winnende ontwerpen gaan in druk! Een uitdaging voor groot
en klein.
De laatste week voor de voorstelling oefenen we in de grote circustent.
De tent wordt samen opgezet en afgebroken. We rekenen graag op enkele
sterke ouders om ons hierbij te helpen op zondag 30 januari. Geef gerust een
seintje als je dit graag doet. Meer info volgt.
Onze dynamische ouderraad zorgt voor ‘een hapje en een tapje’ na de
voorstellingen. Andere ouders die graag occasioneel komen helpen, zijn altijd
welkom.
We gaan ook op zoek naar enthousiaste sponsors om dit project te steunen. Ben
je geïnteresseerd? We geven jou graag wat meer uitleg.
We beleven vooral VEEL plezier en genieten SAMEN met volle teugen.

Jullie merken het. Er staat heel wat op het programma en er komt heel wat bij kijken.
Daarom hebben we samen met de ouderraad besloten om van dit circusgebeuren
meteen ook ons schoolfeest te maken voor dit schooljaar.
Op dit ogenblik staan er 2 voorstellingen gepland op vrijdagavond 4 februari om 18u
en zaterdag voormiddag 5 februari om 10u.
De kaartenverkoop gaat van start begin december.
Kinderen werken en leven heel intens naar dit circus toe en kijken er enorm naar uit
om te mogen optreden als echte circusartiesten. Mogen we daarom vragen om dat
weekend vrij te houden zodat de kinderen aan alle voorstellingen kunnen
deelnemen? Elke voorstelling duurt ongeveer 90 minuten.
Dit wordt een weekend om nooit meer te vergeten!
Het circusteam VBS Eke
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