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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en alle nieuwe leerlingen  
 

 

 

 

 

Datum:   17 mei 2019 

Kenmerk: 18190331/KST 

Betreft:  Schoter theaterproductie 

 

 

 

Beste nieuwe Schoteriaan, 

Hartelijk welkom op Het Schoter.  

Wij vinden het erg fijn dat jij bent toegelaten tot de school van jouw keuze. Nu gaat het nog 

even duren voordat je ook echt hier dagelijks lessen gaat volgen, veel nieuwe dingen gaat 

leren, vrienden leert kennen, plezier gaat maken en dat je je thuis zult voelen op Het 

Schoter. Om alvast wat meer te zien van je nieuwe school, zou je volgende week vrijdag of 

zaterdag naar de Onderbouw-toneelvoorstelling kunnen komen kijken. 

De voorstelling wordt gespeeld door leerlingen van klas 1 en 2, samen met een paar 

docenten. Zij spelen de theatervoorstelling Abeltje! Het verhaal van het jongetje die van zijn 

moeder nooit meer naar school hoeft en als liftboy gaat werken in Warenhuis Knots. Op zijn 

eerste werkdag krijgt Abeltje te horen dat hij nooit of te nimmer op het groene knopje mag 

drukken! Toch drukt Abeltje op de groene knop en schiet met de lift door het dak van het 

warenhuis. Wat volgt is een reis door de lucht in de lift langs wereldsteden en revoluties. Is 

Abeltje in staat om samen met zijn vriendinnetje Laura, juffrouw Klaterhoen en Meneer Tump 

de lift weer veilig aan de grond te zetten? Kom dat zien. 

Je bent van harte uitgenodigd voor de voorstellingen op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei. 

Aanvang 20.00 uur. Neem je ouders mee, of kom met een vriend of vriendin. Het belooft een 

sprankelende voorstelling te worden  

Kaarten á € 5,-- kun je telefonisch reserveren en aan de deur betalen.  

Reserveren: 023-525 84 91 

 

Joke de Jong/Eline Ravensbergen 

docent drama/regisseur 
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