Oosterhout, november 2018
Betreft: Informatie over cultuurdagen klas 2

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling,
Bij ons op school krijgt elke leerling een cultuurkaart. Met die kaart krijg je korting bij
culturele instellingen als bioscopen, theaters en musea. Binnenkort zal deze kaart weer
uitgedeeld worden door je bvo-docent. Voor de scholen komt er via deze kaart geld
beschikbaar voor culturele activiteiten en projecten op school.
Op donderdag 6 en vrijdag 7 december organiseren we daarom voor alle 2e klassen
een cultureel programma. Op deze dagen maken de leerlingen door middel van allerlei
kunstdisciplines, zoals theater, film, beeldend, muziek en dans kennis met kunst en
cultuur in al haar verschijningsvormen.
Op donderdag 6 december gaan de klassen actief aan de slag in een workshop van
anderhalf uur met aansluitend een presentatie in de aula.
Voor de klassen 2HA, 2HB, 2BA en 2VA vinden deze workshops met presentatie plaats in
de ochtend (2e t/m 4e uur) en voor de klassen 2HC, 2HD, 2VB en 2TA in de middag (5e
t/m 7e uur). De andere lessen op het rooster die dag gaan gewoon door!
Ouders zijn van harte welkom bij deze presentaties. De ochtendpresentatie begint om
11.20 uur, de middagpresentatie om 14.20 uur.
Op vrijdagmiddag 7 december (tijdens het 6e en 7e uur) krijgen alle tweede
klassen de spetterende voorstelling BAM! te zien van percussiegezelschap Percossa in de
Bussel. Deze voorstelling zit vol energie, ritme, geluid en humor. Na de voorstelling kan
het weekend beginnen! Kijk voor een voorproefje hier eens even:
https://www.youtube.com/watch?v=XWLGXH6p0Q4
Binnenkort maken we een indeling voor de cultuurdag van donderdag. Alle leerlingen
kunnen dan tegelijkertijd aangeven aan welke workshop ze graag zouden willen
deelnemen. De leerling zal hiervoor via de schoolmail een uitnodiging krijgen. In de ELO
is onder de button ‘’activiteiten’’ een korte omschrijving van de workshop te lezen en kan
er bij opengaan van de intekening direct op ingetekend worden.

We hopen dat het plezierige en leerzame dagen gaan worden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij ondergetekende of bij mevrouw Van
den Heykant (leerjaarcoördinator).

Met vriendelijke groet,
Jeroen Veenstra
j.veenstra@frenckencollege.nl

