
 

 

 

Betreft: ticketverkoop circus.  

 

Beste ouders,  

 

Het aftellen is begonnen. Iedereen is volop aan het repeteren om er een fantastisch, 
adembenemend circus van te maken. Zoals jullie al weten, gaat het circus door op 
vrijdag 20 mei 2022, zaterdag 21 mei 2022 en zondag 22 mei 2022.  

De kinderen zijn al heel lang aan het oefenen. Het zou voor hen geweldig zijn als er 
veel familie en vrienden komen kijken naar hun optreden.  

Vanaf maandag start de ticketverkoop. Er zijn op vrijdag twee optredens (om 10u 
en om 14u), op zaterdag drie optredens (om 10u, om 14u en om 18u)  
en op zondag  één optreden (om 10u).  

De prijzen bedragen voor volwassenen 8 euro en voor kinderen (vanaf 2,5 jaar)  
6 euro. Gelieve bijgevoegde bestelstrook in te vullen, samen met gepast geld in een 
omslag te steken en mee te geven met de oudste leerling. Vermeld duidelijk de 
naam en de klas van de leerling op de omslag, zodat de tickets zeker bij de juiste 
personen terecht komen.  

 

Bestel snel zodat je er zeker bij kan zijn! We tellen samen met jullie de dagen af.  

 

Knotsgekke groeten,  

Het Circusteam.    

 

 

  



Ik ……………………………………………………….. ouder van ……..…………………………………………  

uit klas ………….. bestel volgende tickets: 

 

…… x ticket(s) volwassene voor vrijdag 20 mei 2022 om 10u …… x 8 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) kind voor vrijdag 20 mei 2022 om 10u …… x 6 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) volwassene voor vrijdag 20 mei 2022 om 14u …… x 8 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) kind voor vrijdag 20 mei 2022 om 14u …… x 6 euro = ……… euro 

 

…… x ticket(s) volwassene voor zaterdag 21 mei 2022 om 10u …… x 8 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) kind voor zaterdag 21 mei 2022 om 10u …… x 6 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) volwassene voor zaterdag 21 mei 2022 om 14u …… x 8 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) kind voor zaterdag 21 mei 2022 om 14u …… x 6 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) volwassene voor zaterdag 21 mei 2022 om 18u …… x 8 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) kind voor zaterdag 21 mei 2022 om 18u …… x 6 euro = ……… euro 

 

…… x ticket(s) volwassene voor zondag 22 mei 2022 om 10u …… x 8 euro = ……… euro 

…… x ticket(s) kind voor zondag 22 mei 2022 om 10u …… x 6 euro = ……… euro 

 

         TOTAAL = ……… euro 

 


