
 

 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit leerjaar 1 
 
 
Ermelo, 19 februari 2020 

 

Betreft: toneelvoorstelling 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op donderdag 12 maart gaan we met alle eerste klassen een avondje uit! Jaarlijks wordt er 

door leerlingen van Groevenbeek een geweldige voorstelling gespeeld in theater Harderwijk 

bij CCNV. Spel, dans, zang, decor, grime en kleding, alles is in het afgelopen halfjaar 

voorbereid door leerlingen. Voor onze leerlingen is dit een leuke avond en wie weet willen ze 

door deze kennismaking over een paar jaar zelf ook deelnemen aan dit unieke project. Dit 

jaar spelen ze: HAMLET.  

Het zit de Deense puberprins Hamlet niet echt mee. Hij raakt zijn pa kwijt, zijn oom trouwt 
met zijn moeder, zijn vriendinnetje Ophelia begrijpt hem niet meer en een aantal van z’n 
vrienden is echt niet meer te vertrouwen.  
Van een vrolijke surfboy met goed haar, verandert hij in een sombermans met woede-
uitbarstingen. Maar geen zorgen: we houden het gezellig, want Pierlala en Ger Geraamte 
zijn jullie gastheren! 
 
Van u als ouders vragen we of u wilt zorgen voor het halen en brengen naar het theater. We 
verzamelen om 19.00 uur in het theater. De voorstelling duurt tot ongeveer 22.15 uur, we 
blijven in het theater tot iedereen is opgehaald. De leerlingen hebben het leerling pasje van 
school nodig als entreebewijs (voor de brugklasleerlingen is het gratis). Het bezoeken van de 
voorstelling is een verplichte schoolactiviteit, mocht uw zoon of dochter er echt niet bij 
kunnen zijn wilt u hem/haar dan afmelden bij mevrouw Huibers, teamleider van de 
brugklassen (HSR@groevenbeek.nl). 
 
Mocht u zelf ook de voorstelling willen bezoeken dan kunt u kaartjes bestellen via de school 
site (leuk als u ook komt kijken!). 
 
Nog even op een rij: 
Wanneer: donderdag 12 maart 
Waar: Theater Harderwijk (in het Chr. College Nassau Veluwe, dichtbij station) 
 
Tot slot: 
-Op dinsdagavond 14 april is de high tea. Goed om de datum vast te reserveren in uw 
agenda. De officiële uitnodiging, die de klas zelf zal maken, volgt t.z.t. 
-Op woensdagochtend 15 april is de goeddoeldag. Dan bent u welkom op school om te 
komen kijken, maar ook om de actie van de klas van uw zoon /dochter te ondersteunen. 
Hierover krijgt u binnenkort ook meer informatie. Maar wellicht handig om alvast te weten. 

 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 

Ermelo: Paul Krugerweg 44-50   Postbus 210, 3850 AE Ermelo   Website: www.groevenbeek.nl 

 

Putten: Korenlaan 1    Telefoon: 0341 - 27 49 50    E-mail: info@groevenbeek.nl 

mailto:HSR@groevenbeek.nl


 

Met vriendelijke groet,  

 

namens de toneelgroep, mentoren  

mevr. R. Huibers 

teamleider leerjaar 1 tvwo/atheneum/havo 

 

 


