
Beste ouders en verzorgers, 
 
In de week van maandag 25 tm donderdag 28 februari 2019 staat de tweede 
activiteitenweek op de agenda voor alle leerlingen van onze school. Er zullen niet op alle 
dagen voor alle leerlingen activiteiten zijn. Indien er niks gepland is, zullen de lessen 
zoveel mogelijk doorgaan. Het is dan ook belangrijk dat de leerlingen via de Zermelo app 
de lesroosterwijzigingen goed volgen. 
 
 

Op maandag 25 februari krijgen alle brugklasleerlingen een voorstelling van 
Theater Helder te zien. De voorstelling heet ‘Waarom doe jij zo?’. Deze zal 1 
lesuur duren.  
‘Waarom doe jij zo?’ gaat over pesten en respect hebben voor elkaar. De 
middelbare school is voor veel pubers een spannende en onzekere periode. Er 
worden nieuwe eisen gesteld aan het uiterlijk, de mening van anderen en de 
eigen mening. Veel pubers verbergen deze onzekerheden door stoer te doen en 
in sommige gevallen door anderen te gaan pesten.  
De voorstelling duurt 45 minuten en wordt gespeeld door 3 acteurs van Theater 
Helder. Er worden verschillende scènes gespeeld over het omgaan met elkaar. 
Tussen de scènes door gaan de acteurs in gesprek met de leerlingen in het 
publiek over onderwerpen als respect, vooroordelen, zelfvertrouwen, anders zijn 
en pesten.  
De voorstelling wil leerlingen bewust maken van hun eigen handelen en hun 
eigen rol in de groep, zodat de sfeer in de klas veilig en goed is.  
 

Op dinsdag 26 februari staat de Afrikadag op het 
programma. Deze dag staat in het teken van 
Afrika! Alle leerlingen krijgen met hun klas een 
workshop djembé, een workshop koken en een 
workshop dans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benodigheden voor deze dag: 
Zorg dat je deze zaken de gehele dag bij je hebt!  
- Kookshort (kookworkshop) 
- Goed gevuld etui, met daarin plaksel/pritt, 

kleurpotloden en stiften en een schaar 
(kookworkshop) 

- Gymschoenen (dansworkshop)  
 
 
 
Tijdschema 
 

Tijd / Lokaal 
djembé Koken Dans 

103 030 001 
08.30 – 09.30 uur 1BKGT 1GT1 1K2 
09.30 – 10.30 uur 1K2 1BKGT 1GT1 
10.30 – 11.30 uur 1GT1 1K2 1BKGT 

PAUZE 

12.00 – 13.00 uur 1B1 – 1B2 1K1 1GT2 
13.00 – 14.00 uur 1GT2 1B1 – 1B2 1K1 
14.00 – 15.00 uur 1K1 1GT2 1B1 – 1B2 

 
 
Woensdag 27 februari: Zaalvoetbaltoernooi                   
 
Het toernooi zal in de ochtend gespeeld worden. Een team moet uit minimaal 5 spelers 
en 1 keeper bestaan (maximaal uit 7 spelers en 1 keeper). De wedstrijden 
worden gespeeld met 4 veldspelers en 1 keeper per team. Alle leerlingen 
hebben zich zelf op kunnen geven voor deze activiteit.  
Indien leerlingen zich niet opgeven hebben, volgen zij gewoon de lessen. 
Benodigdheden: sportkleding en zaalvoetbalschoenen/gymschoenen 
 
 
Donderdag 28 februari: Leerlingen volgen de lessen volgens rooster 
 
 
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben en vertrouwen 
erop dat het leuke en leerzame dagen worden.  
 
 
De carnavalsvakantie is van vrijdag 1 maart t/m vrijdag 8 maart. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het brugklasteam, 
 
M.J.J. Kikken,			  
teamleider leerjaar 1 
 


