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A an de ouders/verzorgers van de leerlingen uit H64 met het vak Drama 

 (lesgroep T4DA1)
 

Ermelo, 14 januari 2020

Betreft: bezoek aan de voorstelling ‘Repelsteeltje en de blinde prinses’ (8+) en 

bijbehorende workshop

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Ook dit schooljaar neemt uw zoon / dochter deel aan de lessen drama en eind 

van het schooljaar mag hij /zij examen doen in dit vak. Naast het zelf actief zijn op 

het gebied van toneel is het ook bijzonder stimulerend om te kijken naar echte 

professionals. Daarom zijn er kaarten geboekt voor deze H64 leerlingen met 

drama in hun lespakket voor de jeugdvoorstelling ‘Repelsteeltje en de blinde 

prinses’ en bijbehorende workshop. 

We gaan met hen op  . naar het Internationaal Theater donderdag 23 januari a.s

in Amsterdam (ITA). Het is voor hen een prachtige belevenis om een keer mee te 

maken. Veel facetten van het vak drama zullen hierin vertegenwoordigd zijn. We 

hopen op een voorstelling om nooit te vergeten!

Even een paar praktische zaken op een rij:

• Bij de voorstelling hoort een workshop, waarin we kennismaken met de 

thematiek van de voorstelling en zelf ook gaan spelen met de speelstijl 

‘British Pantomime’. De workshop begint om 15.30 uur en duurt tot 17.00 



uur. 
• De voorstelling begint om 19.00 uur een duurt circa 3 uur met pauze.
• We gaan met twee auto’s: een ouder van één van de leerlingen en ikzelf 

zullen het vervoer verzorgen.
• De leerlingen moeten om 13.20 uur aanwezig zijn bij de hoofdingang van 

de school (fietsen stallen op school). We vertrekken om 13.30 uur. We 
verwachten rond 23.00/23.30 uur weer terug te zijn bij school.

• De leerlingen zijn vrijdag 24 januari het eerste uur vrij.
• De leerlingen volgen hun reguliere lessen tot 13.00 uur.
• Er zijn geen extra kosten aan deze excursie verbonden.
• Tussen 17.00 uur en 19.00 uur gaan we met elkaar eten bij de McDonald’

s. Willen de leerlingen hier zélf geld voor meenemen? En ook eventueel 
wat geld/eten/drinken voor in de pauze of auto?

Als u nog vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen via onderstaand 

mailadres. Op 23 januari kunt u voor vragen mij bellen: 06-45285050.

Met vriendelijke groet,

 Mevrouw M. Stuij (  sym@groevenbeek.nl  )

 

Paul Krugerweg 44-50 

Postbus 210, 3850 AE Ermelo

 





Bijlagen
Er zijn geen bijlagen aan dit bericht toegevoegd.


