Betreft: Buitienkunst leerjaar 2.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op dinsdag 11 juni gaan de atheneumleerlingen voor drie dagen naar Buitenkunst in Biddinghuizen
(Flevoland), zie www.buitenkunst.nl. De leerlingen gaan daar aan de slag met allerlei vormen van
kunst. Op het speciaal daarvoor ingerichte terrein zullen ze onder professionele begeleiding de
mooiste presentaties gaan maken. Natuurlijk is er voldoende tijd om tussendoor te sporten en in het
zonnetje te zitten.
Op donderdag 13 juni verzorgen de leerlingen een spetterende afsluiting vol muziek en toneel. Jullie
zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn! Vervolgens kunnen jullie de leerlingen mee
terug naar huis nemen. Vorig jaar was de uitvoering een groot succes en daarnaast is het natuurlijk
leuk om het toffe terrein van Buitenkunst te zien, waar leerlingen drie dagen lang veel plezier hebben
gehad en bovendien hard hebben gewerkt.
De leerlingen krijgen per mail ook een kampboekje met alle informatie over het kamp.
De mentor zal dat met de klas doornemen.
Verblijfadres: terrein De Wilgen, Abbertweg 8, 8251 RG DRONTEN
Praktische informatie:
- di 11 juni:
* 9u30 verzamelen op het schoolplein (10u vertrek met de bus)
- do 13 juni:

* 16u presentaties door leerlingen
* 17u vertrek naar Amsterdam, per auto

Vervoer terug:
Onze vraag aan jullie: wie komt er kijken en hoeveel leerlingen kun je mee terug nemen? Graag een
reactie. Op onderstaand schema kun je intekenen.
Klas 2A
Klas 2D
Klas 2B
Klas 2E
Klas 2C
Tenten:
De leerlingen slapen tijdens het kamp in tenten (van maximaal 4 personen), die ze zelf meenemen en
opzetten (dus geen ingewikkelde tenten…). Voor 1 juni zal de klas een tentindeling maken en
afspreken wie een tent meeneemt. Het is dus fijn als je kind weet of hij/zij een tent mee zou kunnen
nemen van thuis.
Wij kijken ernaar uit!
Namens de begeleidende mentoren,
Jaco Mijnheer
j.mijnheer@hyperionlyceum.vova.nl

