Beste leerlingen en ouders/verzorgers van klas drie,
Woensdag 18 november gaan alle derde klassen naar het Crea-theater
(http://www.crea.uva.nl/index.php) om daar de voorstelling De klucht van de koe van Bredero
gespeeld door toneelgroep de Kale bij te wonen.
De jaarlaag wordt verdeeld in twee groepen en dit vereist nogal wat qua logistiek. Lees deze mail dus
goed door!
Klas 3B, 3D en 3F en een leerling uit 3A worden om 12:00 uur stipt in het Creatheater verwacht. Dat
betekent dat zij les hebben tot 11:15 (halverwege het derde uur vertrekken dus). Zij gaan dan
zelfstandig en op de fiets naar het theater. De lesgevende docenten van de vakken die door dit
bezoek uitvallen, zullen meegaan als begeleiding. Dit zijn Tjandra, Machiel, Mary, Roy en Rosanne.
Na de voorstelling gaan de leerlingen weer terug naar school waar het zevende en/of het achtste uur
gewoon doorgaan. Dit geldt niet voor de leerlingen die naar het symposium van Ahrend gaan (in het
kader van het project ‘Naar een duurzaam Hyperion Lyceum’) dat om 14:30 uur begint.
Alleen voor de leerlingen die naar het symposium gaan: Roy zal de leerlingen begeleiden en met
hen samen op de fiets daarheen reizen (http://bit.ly/1kaneSQ). Het symposium is tussen 18:00 uur
en 19:00 uur afgelopen. Leerlingen kunnen vanaf dat moment zelfstandig naar huis reizen. Als dat
een probleem is, graag contact opnemen met Roy (r.lagerburg@vova.nl).
Klas 3A, 3C en 3E bezoeken de voorstelling om 14:00 uur. Dat betekent dat zij om 13:15 uur van
school zullen vertrekken, dus halverwege het vijfde uur. Zij worden begeleid door Katharina, Simon,
Jasmijn, Laurent, Anne en Jasper. Het betekent dus dat de leerlingen tot en met het vierde uur les
hebben en de helft van het vijfde uur ook. Na de voorstelling mogen zij naar huis. Dat zal tegen 15:30
uur zijn.
De voorstelling wordt bezocht in het kader van Historische Letterkunde, onderdeel van het vak
Nederlands in de bovenbouw. Weliswaar komt dat vak pas volgend jaar aan de orde, maar in klas
drie willen we de leerlingen al een beetje kennis laten maken met de rijke literaire historie van het
vak. Het is een klucht, geschreven door Bredero en wordt door de acteurs van De Kale in de
oorspronkelijke vorm nagespeeld. Dus in het Nederlands van de 17e eeuw! Dat lijkt lastig, maar in de
voorbereidende lessen zullen we de leerlingen laten kennis maken met dit taalgebruik en na even
wennen, klinkt het behoorlijk verstaanbaar. Ook voor de whatsappende puber van nu.
Het is een leuk toneelstuk; Bredero was een beetje de Andre van Duin van zijn tijd. Dus veel pies-en
poepgrappen en een eenvoudige verhaallijn met ‘boontje komt om zijn loontje’ als thema.
De voorstelling duurt zo’n vijf kwartier.
We hopen dat we jullie met deze mail voldoende hebben geïnformeerd. Mail ons gerust als jullie
vragen hebben.
Met een goede groet,
De sectie Nederlands,
Lean, Loes, Lotte en Iris

