
Uitnodiging Ouderfeest 2019 
Weidestraat 83 & 85 – 8310 Assebroek – bondsleiding@ksasint-trudo.be 

 
Liefste KSA'ers 
Liefste ouders 

 
Binnenkort is het weer zover, dan zult u uw kinderen weer zien schitteren op het podium tijdens ons jaarlijks Ouderfeest! 
We nodigen u graag uit voor een heerlijke spaghettimaaltijd én een spetterend KSA-toneel op zaterdag 23 februari ‘19, 
opnieuw in Basisschool Immaculata (Koningin Astridlaan 4 in Sint-Michiels)! 
. 
De 10 Aspiranten (+16’ers) & hun leiding zijn al enkele maanden het beste van zichzelf aan het geven om met volle goesting 
een ludiek toneelstuk te brengen. Op het Ouderfeest laten we u dus kennismaken met de toekomstige leiding van KSA! 
In deze brief staat de uurregeling & inschrijvingslink voor deze grote dag. 
 
Uw kinderen brengen op het Ouderfeest vele tussenstukjes, toneeltjes, dansjes… Daarvoor repeteren zij met hun leiding  
op zaterdag 02/02, 09/02 & 16/02 in hun vaste lokaal. Als uw zoon/dochter een repetitie niet aanwezig kan zijn, geen 
nood! Laat het weten aan de (ban)leiding, die legt het nog eens uit op de volgende repetitie of op 23 februari zelf. 
 
Het is niet de bedoeling dat u uw kinderen inschrijft voor een portie spaghetti, want zij krijgen van ons belegde broodjes 
terwijl ze zich klaarmaken om op te treden! Een belangrijke wijziging dit jaar is dat alle Kabouters & Pagadders zullen 
optreden in het 1ste deel van het toneel, d.w.z. vóór 21u00. Alle oudere bannen treden daarna op, hun show zit er ten 
laatste tegen 22u30 op. Zij genieten dus eerst mee van het toneel- & danstalent van jongere vriendjes & vriendinnetjes. 
 
 

ONLINE INSCHRIJVING: 
Keuze uit volgende porties spaghetti: KLEIN (€8,00) – GROOT (€10,00) – VEGGIE (€10,00) 
 
 Surf vóór maandag 18/02 naar www.ksasint-trudo.be/Ouderfeest2019 of scan de QR-code:  
 Vul de gevraagde gegevens en porties spaghetti in* 
 U ontvangt meteen een bevestigingsmail en betalingsinstructies… En klaar! 
 
. 
PROGRAMMA VOOR LEDEN:     PROGRAMMA OUDERFEEST: 

09u00:  START GENERALE REPETITIE    17u00: SPAGHETTI   
12u00:  EINDE GENERALE REPETITIE     18u45:  BEDANKINGEN  
17u00 - 18u45: AFSPRAAK ALLE LEDEN   19u30:  START TONEEL 
   MET BELEGDE BROODJES   21u00: PAUZE 
 ADRES:       22u30:  EINDE TONEEL 
 Basisschool Immaculata Brugge      + GEZELLIG NAPRATEN & MUZIEK 
 Koningin Astridlaan 4, 8200 Sint-Michiels 
 
Zo, dat was het voor nu… 
We hopen u, maar ook uw zoon of dochter, vrienden, familie & kennissen te mogen verwelkomen op de 23ste in Immaculata!  
Aarzel niet om bondsleider Emile of de banleiding te contacteren, moest u nog met vragen of mededelingen zitten over de 
repetitie-activiteiten, inschrijving, spaghetti, toneel... 
 

Tot dan! 
De leidingsploeg van KSA Sint-Trudo 

 
 
 

*Als u niet kan komen eten, kunt u ook een toneelticketje bestellen via de inschrijvingslink of kopen aan de deur! 
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