
Schoolmusical Geert Teis 

Het is bijna zover, de musical! We zijn allemaal hard aan het werk om van dit 3-jaarlijkse spektakel 

weer een groot feest te maken! Omdat nog niet iedereen al eerder een musical meegemaakt heeft, 

volgt nu in grote lijnen de bedoeling van deze dag.  

De afgelopen weken heeft u kaarten kunnen bestellen. Gelukkig wordt er ook een dvd gemaakt, zodat 

iedereen die geen kaartje heeft kunnen bemachtigen toch van de musical kan genieten.  

Vrijdagochtend is de generale repetitie. Deze is van 9.00 uur tot 12.00 uur. We gaan de hele musical 

doorlopen. Kinderen waarvan hun groep aan de beurt is, komen naar Geert Teis, en gaan wanneer ze 

klaar zijn weer terug naar school. Belangstellenden die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen voor 

de avond, mogen hierbij (gratis) aanwezig zijn. Houd er rekening mee dat het iets rommelig gaat 

verlopen, het is immers een generale repetitie.  

De hoofdrol van de musical is voor de kinderen van groep 8. Alle andere groepen verzorgen tijdens 

deze musical een optreden. De jongste groepen (apenboom t/m groep 4) voor de pauze en de andere 

groepen (groep 4/5 t/m 7) na de pauze. De kinderen die voor de pauze optreden, zitten dus niet in de 

zaal, maar in de foyer (kleedkamerzijde) en kleedkamers. Zij wachten daar, onder voldoende 

begeleiding, tot ze aan de beurt zijn om op te treden. De kinderen die na de pauze optreden, zitten 

voor de pauze voorin de zaal op gereserveerde stoelen. In de pauze halen de ouders van de jongste 

groepen hun kind op uit de foyer. De kinderen van de andere groepen mogen dan ook naar hun 

ouders.  

Na de pauze mogen de jongste groepen naar huis óf ze blijven om de musical verder te kijken. Ze 

mogen voor in de zaal op de gereserveerde stoelen zitten, of bij hun ouders in de zaal, op schoot. De 

kinderen die na de pauze optreden, wachten dan in de foyer en kleedkamers. Na het slotlied, waarbij 

alle nog aanwezig kinderen op het podium staan, mogen de kinderen zelf naar hun ouders toe gaan.   

Na afloop van de musical feesten we nog even door in de disco (in de foyer)! We hopen dat het zo een 

beetje duidelijker is geworden. Voor alle zekerheid alles nog even op een rijtje (tijden zijn richttijden): 

- 9.00 – 12.00 uur generale repetitie in Geert Teis 

- 18.30 uur  deuren open (jongste kinderen naar de foyer/kleedkamers) 

- 19.00 uur  start musical (oudste kinderen voorin de zaal) 

- 20.00 uur  pauze met verloting (jongste kinderen naar hun ouders) 

- 20.30 uur  vervolg musical (oudste kinderen naar foyer/kleedkamers) 

- 21.30 uur  disco o.l.v. DJ Koen 

- 22.30 uur  einde   

Mocht u nog iets willen vragen, kunt u altijd even naar de leerkracht van uw kind gaan.  

Team Willibrordschool  

 

 

 

 

 


