GO! ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
02/241.31.08
info@kahiel.be

Schaarbeek, januari 2020
Aan de ouders en de leerlingen van 4ASO
Betreft: Extra Muros Activiteit in klasverband o.l.v. B. Dierickx
Activiteit: Theaterstuk Heimwee naar Tirgu Mores
Datum: 6/2/2020
Plaats: GC De Kriekelaar (Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek)
Begeleidende leerkrachten: B. Dierickx, W. Vanommeslaeghe
De kostprijs van de uitstap zit verrekend in de maximumfactuur EMA
In het kader van het vak Nederlands gaan we met 4ASO kijken naar het toneelstuk ‘Heimwee naar Tirgu Mores’,
een herneming van de succesvolle monoloog over de problematiek van loverboys en verliefdheid in tijden van
nieuwe media. Voor-en nabespreking worden gehouden tijdens de lessen Nederlands in het kader van een
lessenreeks over theater. Nadien volgt een toets waarbij leerlingen het stuk dienen te bespreken aan de hand van
de aangeleerde theatertermen.
Verplaatsing:
Heen:
De leerlingen verplaatsen zich te voet in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: 9u30 (verzamelen aan schoolpoort kant Gilisquet) 1e en 2e lesuur gaan door!
Terug:
De leerlingen gaan te voet in schoolverband terug naar school. Het normale lessenrooster vangt weer aan vanaf
het 6e lesuur.
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens de uitstap en tijdens de verplaatsing heen en terug,
ongeacht of de uitstap binnen of buiten de schooluren valt.
Met de meeste achting
Johan Schellemans
Directeur

Uitstap: Theaterstuk Heimwee naar Tirgu Mores op 6/2/2020
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas ..................................... (naam klas):




neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is
is op de hoogte van de geijkte theateretiquette en verklaart zich hieraan te houden

Datum: .......................................................

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terugbezorgen aan de leerkracht Nederlands

