
 
Opgave formulier hulpouders  

Generale repetitie zaterdag 2 juli en  

Voorstelling zondag 3 juli 2022 
(ouders/verzorgers van peuter- en kleuterballet, gebruik het andere formulier)                              

 
Naam ouder/ verzorger....................................................................................................... 

 

Naam leerling:............................................................................................................................ 

 

Lesdag/tijd: ............................................................................................................................. 

 

 

Ik zou graag willen helpen tijdens de volgende dag(en) en help het liefst bij: 

 

Op zaterdag 2 juli tijdens de generale repetitie in theater 'de Leest' Waalwijk wil ik graag 

helpen bij : 

 O helpen bij de kinderen  

 O helpen bij de decorwisselingen op toneel 

            O helpen bij de snelle verkleedpartijen van leerlingen met meerdere dansen  

( als je tijdens de voorstellingen achter de schermen bij decor en kostuums/ snelle 

verkleedpartijen komt helpen, is het handig dat je dat tijdens de generale op 2 juli ook doet, dan 

heb je namelijk alles al een keer gezien en gedaan) 

 

Op zondag 3 juli wil ik graag helpen bij: 

O als hulp op de kleedkamers, tevens bij het aankleden 

O bij het haren kappen ( vlechten, knotten enzovoort) 

O bij het schminken 

O op het podium achter de schermen, decorwisselingen 

O         bij de snelle verkleedpartijen, graag stressbestendig 

O overige klussen (koffie/ranjatafel, naaiklusjes, hand en span) 

 

 

Ik ga naar de volgende voorstelling kijken: 

O Voorstelling 1 van 13:30 uur  

O Voorstelling 2 van 16:30 uur 

   

Belangrijk om in te vullen zodat we daar met het maken van de hulproosters rekening mee 

kunnen houden! 

 

 

Kostuums naaien en herstel klusjes. 

Ben je handig met de naaimachine of met naald en draad en wil je ons helpen, laat het dan 

weten. Want we hebben weer kostuumklusjes. 

          O             Ja, ik help graag met kleine eenvoudige naaiklusjes  

          O             Ja, ik kan goed met de naaimachine overweg en heb tijd om een aantal                                                                                                             

                          kostuums te maken.  

 

 We ontvangen het formulier graag zo spoedig mogelijk. Alvast bedankt! 

 



 

Opgave formulier hulpouders voor het peuter en 

kleuterballet: 

Generale repetitie 2 juli en Voorstelling 3 juli 2022 
 

 
Naam ouder/verzorger ............................................................................................................................. ......... 

 

Naam leerling:  ........................................................................................................................................ 

 

Lesdag/tijd:                ................................................................................................. ........................................ 

 

Ben je ouder of verzorger van een leerling van het peuter- of kleuterballet dan is het ook fijn als 

we op enige hulp kunnen rekenen voordat de voorstelling begint.  

Als je hulp bij het peuter- en kleuterballet bent, dan ben je ongeveer een half uur voordat de 

peuters en kleuters in het theater verwacht worden aanwezig en help je de kinderen mee te 

ontvangen en begeleiden naar de kleedkamer. Vervolgens help je bij het omkleden en kappen en 

schminken of het begeleiden daar naar toe. En help je bij dingen als het naar de wc gaan, een 

boterhammetje eten of een verhaaltje voorlezen. Een kwartier voordat de voorstelling begint 

kun je gewoon naar de zaal om zelf te gaan kijken en blijft de overige hulp die is ingedeeld bij de 

peuters en kleuters bij de kinderen. Hier zijn in ieder geval de docenten Monique en Marjolein 

bij. 

 

Kruis aan tijdens welke voorstelling we op jou hulp kunnen rekenen. Dat kan dus gewoon bij de 

voorstelling waarin je peuter of kleuter meedanst. En na de voorstelling kom je weer naar de 

kleedkamer om de peuter en kleuters te begeleiden naar de ouders in de foyer en kan je zelf ook 

naar huis. 

 

  

O Ik zou graag willen helpen tijdens de generale repetitie op zaterdag 2 juli. 

 

O Ik zou graag willen helpen voor aanvang en na afloop van de volgende voorstelling: 

 Bij O voorstelling 1 op zondag 3 juli van 13:30 uur (zat 11:15 uur, peuterballet) 

  O voorstelling 2 op zondag 3 juli van 16:30 (zat 9:00, kleuterballet) 

  

 

Kostuums naaien en herstel klusjes. 

Ben je handig met de naaimachine of met naald en draad en wil je ons helpen, laat het dan 

weten. Want we hebben weer kostuumklusjes. 

          O             Ja, ik help graag met kleine eenvoudige naaiklusjes  

          O             Ja, ik kan goed met de naaimachine overweg en heb tijd om een aantal                                                                                                             

                          kostuums te maken 

 

    

We ontvangen het formulier graag zo spoedig mogelijk. Alvast bedankt! 

 

 

 

 


