
 

 

 

De prins van Egypte                         

groep 4 t/m 8 

13:30 uur 

De Egyptische farao Seti geeft het bevel om alle Hebreeuwse baby's te 

verdrinken. Een wanhopige moeder plaatst haar zoon, Moses, in een mandje en 

zo komt hij terecht bij de koningin. Moses wordt opgevoed als een broer van de 

troonopvolger Ramses. Jaren later worden de broers van elkaar gescheiden 

wanneer Moses achter zijn ware achtergrond komt. Hij krijgt van God de taak om 

als boodschapper te fungeren, en de onderdrukte Hebreeuwse bevolking te 

leiden naar een eigen land. 

 

 

De Flo Show zorgt voor opschudding  

groep 1t/m3  

15:15 uur 

De Flo Show zorgt voor opschudding. Omdat Flo zoveel praat, besluit ze haar eigen 

talkshow te starten: De Flo Show. Haar vrienden raken gekwetst als ze al hun 

geheimen vertelt in de show. Flo moet dan leren om ‘het spijt me’ te zeggen. 

 

 

 

Krummel, een hele gewone rups 

0 t/m 4 jaar  

16:00 uur 

Krummel de rups voelt zich zo verschrikkelijk gewoon. Hij is niet zo sterk als de 

mier. Hij heeft geen grappig huisje op zijn rug, zoals de slak. Hij heeft zelfs niet 

van die mooie stippen die het lieveheersbeestje heeft. Hij is gewoon. Misschien 

vind jij jezelf ook wel te gewoon, net als Krummel. Zou je liever groter zijn? Of  

knapper? Wil je liever blond haar of juist bruin haar? Dan gebeurt er iets heel 

bijzonders met Krummel…  

 

Woodlawn 

vanaf 12 jaar 

18:30 uur  

De Verenigde Staten, 1973. Een spiritueel ontwaken bereikt het hart van bijna elke 

speler van het footballteam van Woodlawn High School. Ook dat van coach Tandy 

Gerelds. Hun toewijding en eenheid is sterker dan het racisme dat op school heerst. 

Het leidt tot een zenuwslopende en uiterst belangrijke wedstrijd in Birmingham,  

Alabama. Het betekent tevens de opkomst van de eerste Afro-Amerikaanse superster: 

Tony Nathan. 

 

 

Tijdens het afspelen van bovengenoemde films wordt er wat te eten 

 en te drinken aangeboden. 


