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Beste ouders
Vrijdag start het Oostendse filmfestival. Ook voor kinderen zijn er speciale films.
Op 12 september rijden de leerlingen van het vierde leerjaar 's morgens met de fiets
naar de Kinepolis om er in het kader van het Filmfestival de film ‘…’ te zien.
We vertrekken rond 9.15 uur en zijn terug omstreeks 12.15 uur. Indien er
uitzonderlijk slecht weer voorspeld wordt, geven we op dinsdag nog een briefje mee
om beroep te doen op vervoer door de ouders.
De kostprijs van de film is € 3,50 en wordt verrekend op de factuur van september.
Korte inhoud: De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden
zoals haar idool Tatyana. Maar wanneer ze op een dag met haar papa Jovial moet
vluchten voor de politie, die hen het land wil uitzetten, ontmoet ze Elias. Terwijl Binti
hem al vloggend helpt met zijn Red de Okapi Club, rijpt er bij haar een perfect plan:
haar papa moet trouwen met Elias z'n mama, zodat ze in het land kunnen blijven.
Winnaar Beste Film (professionele jury) op het JEF festival, winnaar Grote prijs en speciale
vermelding van kinderjury op FIFEM (Montréal). Kinderen kunnen al vloggend hun dromen
waarmaken. Zoals Binti, die het recht opeist om te dromen, net zoals haar leeftijdsgenoten.
Binti is een Vlaamse jeugdfilm van Frederike Migom met o.a. Bebel Tshiani Baloji (Binti), Mo
Bakker (Elias), Joke Devynck (mama Elias), Baloji (papa Binti), Tatyana Beloy en Aboubakr
Bensaihi.

Is het mogelijk om de fiets van uw zoon/dochter te controleren op een
goede werking, zodat we zonder veel technische problemen heen en terug
kunnen fietsen.
Alvast bedankt.
Niet te vergeten!
Zorg voor gedisciplineerd fietsgedrag, hou je aan de gemaakte afspraken!
Het dragen van een fietshelm raden we ten sterkste aan!
Regenkledij + fluohesje voorzien!
Vriendelijke groeten
Juf Isabel

1/1

