
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan : alle eindexamenkandidaten 
 
 
 
Betreft : Gala-diner 2022 
 
 
 
Putten, 18 mei 2022 
 
 
Beste eindexamenkandidaat,  

Op donderdag 2 juni 2022 zal voor jou en je klasgenoten het jaarlijkse gala-diner 

worden verzorgd. We hopen dan in een gezellige en ontspannen sfeer met elkaar te 

dineren en terug te kijken op jullie schoolperiode. We verwachten jullie om 16.00 uur 

op school en rond 20.00 uur zal het gala-diner worden afgesloten.  

Aankomst / fotograaf:  

Traditiegetrouw komen jullie in/ op een bijzonder vervoermiddel naar school. Om 

genoeg aandacht te kunnen besteden aan het (laten) maken van de foto’s van deze 

spectaculaire aankomst en om verkeersopstoppingen te voorkomen, is het de 

bedoeling dat je de Korenlaan inrijdt vanaf de Bosrand en dus niet vanaf de 

Harderwijkerstraat. We gaan eerst (om ca. 16.30 uur) met z’n allen op de foto die 

door een fotograaf wordt gemaakt en daarna wordt het diner geserveerd.  

Aanmelden: 

We hopen dat iedereen bij het gala aanwezig is. In de voorbereiding is het belangrijk 

de exacte aantallen te weten. We willen je vragen je aan te melden voor het gala via 

deze link: 

https://form.jotform.com/221322931042038 

Aanmelden kan tot en met 23 mei! 
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Dieetwensen:  

Mocht je speciale dieetwensen hebben, ben je bijvoorbeeld vegetariër, meld dit dan 

uiterlijk 23 mei bij je mentor of bij de organiserend docent, de heer Mostert. Dit kan 

ook per mail via het volgende mailadres: mtb@groevenbeek.nl  

De afgelopen jaren was dit gala-diner een groot succes. We hebben het ook dit jaar 

weer met veel plezier georganiseerd en kijken er al naar uit.  

Dresscode:  

De heren in smoking of een pak, de dames in een gala-jurk of andere feestelijke 

kleding. Zorg er in ieder geval voor dat je er feestelijk uitziet, want ook dit jaar zal er 

weer een verkiezing van mooist geklede heer en dame plaatsvinden.  

 

We hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij en sluiten graag af met: Tot 2 

juni!  

 

Voor nu wensen wij jullie allemaal veel succes toe bij (de voorbereiding voor) de 

examens.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het hele personeel van Groevenbeek Putten,  

 

De mentoren van de vierde klas  

 

G. de Groot, teamleider bovenbouw basis, kader 

A. T. Wieman, teamleider TLplus 
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