
   
Beste hulpouders,  

 Allereerst bedankt dat u ons wilt komen helpen bij de voorstelling “Over the Rainbow” op 16 en 17 

juli a.s. in de schouwburg van Venray. Alle kindergroepen waar u bij gaat helpen zullen in de kleine 

zaal op de eerste verdieping van de schouwburg verblijven.   

 In de bijlage vindt u het schema waarin staat in welke groep u bent ingedeeld en bij welke 

voorstelling. Niet alle ouders zijn ingedeeld omdat er bij sommige groepen meerdere aanmeldingen 

zijn ontvangen.  

Het tijdstip wanneer u aanwezig moet zijn: 

Zaterdag 16 juli: 

 Middagvoorstelling om 12.30 uur en voor de avondvoorstelling om 18.00 uur 

 Zondag 17 juli: 

 Ochtendvoorstelling om 10.00 uur en voor de middagvoorstelling om 15.00 uur. 

Algemeen 

• Jenny Frederix is uw aanspreekpunt tijdens deze twee dagen. Voor vragen en/of opmerkingen 

kunt u bij haar terecht.  

• De voorstelling duurt in totaal 2,5 uur (dit is inclusief de pauze).  

• Het is mogelijk dat de kinderen die voor de pauze dansen tijdens de pauze worden opgehaald.   

• Indien ouders in de zaal zitten zullen deze kinderen de gehele voorstelling in de kleine zaal 

blijven.   

• De kinderen mogen niet op schoot worden genomen na de pauze om de voorstelling vanuit de 

zaal te zien.   

• Na de pauze zullen we samen met u bekijken of er groepen samengevoegd kunnen worden.   

• U kunt pas weg als ouderhulp als alle kinderen zijn opgehaald en meld u dan even af bij de 

organisatie.  

• Ongeveer 20 minuten voordat uw groepje aan de beurt is, gaan we naar de foyer, waar de 

“show” kleding wordt aangedaan, daar mag u bij helpen. Zorg dat kinderen van tevoren naar het 

toilet geweest zijn.   

• Geen kauwgum en sieraden tijdens het optreden, stilte in de coulissen.  

• Na het optreden wordt de kleding die gedragen is tijdens show weer uitgedaan in foyer en loopt 

u terug naar de kleine zaal.  

 

• Op de tafels in de kleine zaal zullen de namenlijsten van de kinderen liggen.  

• Tijdens het optreden mag u als begeleidend ouder mee tot in de coulissen.   

• Er wordt gezorgd voor kleurplaten etcetera. Indien mogelijk graag zelf spelletjes meenemen.  

• Als begeleidend ouder vragen we u de kinderen erop te attenderen dat ze sieraden afdoen, 

kauwgom uit de mond doen en dat kleding/haren volgens voorschrift zijn gedaan.  

Samen houden we de ruimte netjes. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u mij altijd 

bellen of e-mailen.   

Tania Goumans /06 53 78 11 53 / tania.goumans@dizzydance.nl  


