Retouradres: Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam

Aan de ouders/verzorgers van

Geachte ouder, verzorger, beste leerling,

Onderwerp:

Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Meeuwenlaan 132
1022 AM Amsterdam
(020) 579 72 00
www.brederoberoepscollege.nl
Datum:
01-02-2018

Stap op de rode Loper

Op maandag 5 februari 2018 nemen alle leerlingen van het derde leerjaar deel aan het
festival: Stap op de rode Loper. Tijdens deze dag maken de leerlingen kennis met een
aantal schrijvers van jeugdboeken. Tijdens de lessen Nederlands hebben de leerlingen
zich hierop voorbereid: ze hebben verhalen gelezen en vragen bedacht die ze aan de
schrijvers kunnen stellen.
De leerlingen gaan zelfstandig naar Nemo of de openbare bibliotheek waar het festival
start. Op hun rooster kunnen ze zien bij welke locatie ze starten. Een aantal ontmoetingen is ook in het Scheepvaartmuseum.
Ze melden zich om 9.45 uur bij hun begeleidende docenten:
B3BWI en K3BWI
mevrouw El Jilali en mevrouw Ramsaransing Nemo
K3PIE en K3DP2
de heer Karakaya en de heer Hoogeboom
Nemo
B3DP en K3DP1
de heer Belt en mevrouw Nanhekan
Nemo
B3PIE
de heer Al en de heer Van Klinken
OBA
B3EO en K3EO
mevrouw Anches en de heer Wienema
Nemo
De leerlingen moeten zelf hun lunch en drinken mee nemen. Ze moeten er ook voor zorgen dat ze pen en papier meenemen. Ze maken van deze dag een verslag dat mee telt
voor het PTA dus voor het schoolexamen.
Het is duidelijk dat de onze schoolregels gelden tijdens deze bijeenkomst: de leerlingen
melden zich op tijd aan het begin en na de pauze en ze zijn respectvol. Zo niet, dan worden ze naar school gestuurd en u wordt op de hoogte gesteld.
U vindt deze brief ook nog de brief van de organisatoren.
Het festival is om 14.55 uur afgelopen. De leerlingen mogen op eigen gelegenheid naar
huis.
Voor meer informatie over het festival verwijs ik u naar de website www.stapopderodeloper.nl
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.
We rekenen op een leuke dag.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw Thijssen
Teamleider bovenbouw
Bijlage: brief van de organisatoren en het programma

