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Schaarbeek, januari 2020
Aan de ouders en de leerlingen van 6HA/IB/ST/TOE
Betreft: Extra Muros Activiteit in klasverband o.l.v. B. Dierickx
Activiteit: Muziektheater Le nozze + bibliotheekbezoek Muntpunt
Datum: 3/3/2020
Plaats: Koninklijke Muntschouwburg
Begeleidende leerkrachten: B. Dierickx, P. Van den Hole
De kostprijs van de uitstap zit verrekend in de maximumfactuur EMA
In het kader van het vak Nederlands gaan we naar het muziektheaterstuk ‘Le Nozze’ van de Schone Compagnie.
Aan dit stuk gaat een inleiding in de Muntschouwburg vooraf. Verdere 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. Onder de middag volgt
een bezoek aan bibliotheek Muntpunt als studieplek. Je leent er bovendien een prentenboek uit in functie van een
voorleesproject (*meer informatie tijdens de lessen Nederlands).
Verplaatsing:
Heen:
De leerlingen verplaatsen zich met het openbaar vervoer in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: 9u30 (verzamelen aan schoolpoort kant Gilisquet) 1e en 2e lesuur gaan door!
Terug:
De leerlingen gaan op zelfstandige basis naar huis na de voorstelling (omstreeks 15u)
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: Muziektheater Le nozze op 3/3/2020
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 en verklaart zich te houden aan de geijkte theateretiquette

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

Handtekening

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

