
 
 

 
 

 

Aan:  de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen in klas 2. 

 

Putten, februari 2022 

 

Betreft:  Dansdag klas 2 

* uitleg programma 

* uitnodiging ouder(s) / verzorger(s) 

 

Geachte heer/ mevrouw,  

 

Uw zoon/ dochter zit in leerjaar 2. Op dinsdag 8 maart organiseren we een culturele dag voor de 

leerlingen in dit leerjaar. De leerlingen zullen deze dag met elkaar een stuk dans instuderen rond het 

thema ‘Alles is theater’. Dit gebeurt onder leiding van de dansdocenten van ‘Projects Unlimited’.  

De leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken over hun ervaringen met dans. Uit de ervaring van 

voorgaande jaren is gebleken, dat de dansdocenten van ‘Projects Unlimited’ in staat zijn, om samen 

met de leerlingen, in één middag een spetterende voorstelling in te studeren. 

 

’s Avonds wordt deze voorstelling opgevoerd en u bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen. 

Aanmelden is niet nodig. In verband met de beperkte ruimte in de aula en de daarbij behorende 

voorschriften van de brandweer, betreft deze uitnodiging alleen ouder(s)/ verzorger(s) en dus geen 

broers, zussen en/of andere belangstellenden.  

 

De lessen worden in de ochtend (het 1e t/m het 6e uur) uitgeroosterd en de leerlingen worden het 7e 

uur (om 13.20 uur) op school verwacht.  

Hoe ziet de Dansdag er uit? 

 Van 13.20 uur tot 16.30 uur gaan de leerlingen in groepen bezig met het instuderen van de 

verschillende aktes.  

 De leerlingen krijgen tussen 16.30  uur en 17.30 uur een  warme maaltijd op school. Het is niet 

toegestaan dat leerlingen tussendoor naar huis gaan. Heeft uw zoon/ dochter een voedsel-

intolerantie/ dieet waarmee rekening moet worden gehouden? Geeft u dit dan tijdig door aan de 

mentor.  

 Tussen 17.30 uur en 18.45 uur zal de generale repetitie plaatsvinden. 

 Wij nodigen u uit, om tussen 18.45 uur en 19.00 een plaatsje te zoeken in de aula, zodat de 

voorstelling om 19.00 uur kan beginnen.  

 Wij vragen u om het liefst niet vóór 18.45 te komen, in verband met de generale repetitie.  

 Wilt u de leerlingen eraan herinneren om makkelijk zittende kleding te dragen? Zodat ze zich hier 

goed in kunnen bewegen. Ze horen nog welke kleur kleding bij de dans hoort. 

Deelname verplicht 

Deelname aan de dansdag valt onder de kerndoelen Kunst en Cultuur en is derhalve verplicht. Mocht 

uw zoon / dochter zich afmelden wegens ziekte of andere gewichtige omstandigheden, dan zal de 

vakdocent een vervangende opdracht geven die voldoende afgerond zal moeten worden. 



 
 

 
 

Kosten 

De kosten die aan de dansdag verbonden zijn worden betaald uit de CJP-gelden. U ontvangt hiervoor 

dus geen rekening meer. 

Ziekmelden 

Leerlingen die op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgens de gewone wijze van ziekmelden, nl. via de 

website.  

Eigen risico 

School is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de leerling. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/ dochter. 

Met vriendelijke groet,  

 

namens de vakgroep Beeldende Vorming,  

 

G.H. van den Pol - Schipper,  

teamleider onderbouw Basis/ Kader 

A.T. Wieman 

teamleider TLplus 

 

 

 


