Brielle, februari 2018
Geachte ouders/verzorgers,
Op woensdag 20 februari bezoeken de leerlingen van klas 2 en 3 VWO de voorstelling
Hamlet 8+ van het RoTheater in Theater aan de Schie in Schiedam. De voorstelling
begint om 19.00 uur en duurt (inclusief pauze) tot ongeveer 22.00 uur.
De voorstelling is een bewerking van het beroemde toneelstuk van William Shakespeare
met als hoofdpersoon Hamlet. Het zit deze Deense puberprins 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. Voeg daar een
nachtelijk bezoek van een geestverschijning aan toe en je hebt een jonge prins die voor
een flinke uitdaging staat. Van een vrolijke surfboy met goed haar, verandert hij in een
sombermans met woedeuitbarstingen. En… bijna iedereen gaat dood. Maar geen zorgen:
het blijft gezellig, want Pierlala en Ger Geraamte zijn de gastheren!
De bus naar Schiedam vertrekt op woensdag 20 februari om 17.45 uur van school. We
verzamelen op het schoolplein om 17.30 uur. De avondmaaltijd is niet opgenomen in
het programma (dus van te voren eten is aan te raden). Consumpties zijn voor eigen
rekening. We verwachten rond 22.45 uur weer terug in Brielle te zijn. Gezien eerdere
ervaringen is het verstandig fietsen buiten de fietsenstalling te zetten op de
parkeerplaats, als leerlingen ’s avonds met dit vervoermiddel naar huis willen gaan.
Wij vragen ouders ervoor te zorgen, dat hun kind weer veilig van school naar huis kan
terugkeren.
Op donderdag 21 februari is het eerste lesuur vrij.
De kosten voor deze buitenschoolse activiteit worden betaald uit de daarvoor bestemde
schoolmiddelen.
Wij hopen, dat ook uw kind aanwezig is bij deze bijzondere ervaring. Theaterbezoek
behoort tot het curriculum van een VWO opleiding. Mochten er problemen of vragen zijn
naar aanleiding van ons bezoek aan Schiedam, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende.
Bij verhindering zou ik graag van te voren en tijdig worden geïnformeerd, zodat het
toegangskaartje kan worden gebruikt door iemand anders.
Met vriendelijke groet,

Mw. drs. A.L. van Goch – van der Pot
tel. 06 33 10 15 12

