
 

 

 
 
 
 
 
 
Zwolle, 1 november 2018 
 
Betreft: theatervoorstelling KIDS 
 
 
Beste leerlingen uit M3, MH3, H3 en A3, 
 
 
Op het Meander College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen van onze school kennismaken met diverse 
uitingen van kunst en cultuur. We hebben daarvoor het Meander Cultuurtraject opgezet. Het Meander 
Cultuurtraject omvat activiteitendagen, die gericht zijn op kunst- en cultuureducatie, voor de leerlingen van klas 
1 tot en met klas 3. Verder kunnen we er door de vrijwillige ouderbijdrage voor zorgen dat alle leerlingen op 
onze school per leerjaar ten minste  één theatervoorstelling bezoeken. 
 

Op 5 en 6 november 2018 is voor jullie de voorstelling 

KIDS 
 van theatergroep Oostpool georganiseerd. Deze voorstelling vindt plaats in een mobiele theatertrailer op de 

parkeerplaats voor de school. Het bijwonen van 
 deze voorstelling is verplicht en gebeurt onder begeleiding van docenten. 

 
 
De voorstelling duurt 60 minuten. De voorstelling past dus niet in een regulier lesuur, maar loopt 10 minuten 
door in de volgende les of de pauze.  
 
Lees onderstaand tijdschema heel goed door! 
 

- De klas verzamelt aan het begin van het lesuur op maandag 5 november eerst op het toetsplein van 
West 3 en op dinsdag 6 november eerst in het KELDERTHEATER. 

- Daar kun je je tas laten staan en worden de absenten gecontroleerd. 
- Trek gerust je jas aan, want in de trailer is het koud. 
- Vervolgens gaat de hele klas met de docent naar de trailer op de parkeerplaats. 
- Je mobiele telefoon zet je tijdens de voorstelling op vliegtuigstand. 

 
MAANDAG 5 NOVEMBER: 
M31 en M32: voorstelling tijdens het 4e uur 
(begeleiders: meneer Beens  en mevrouw Baakman) 

H31 en H32: voorstelling tijdens het 6e uur 
(begeleiders: mevrouw Van der Velde en meneer Dam) 
 

 
DINSDAG 6 NOVEMBER: 
MH31: voorstelling tijdens het 4e uur  
(begeleiders: mevrouw Schurink en mevrouw Bonthuis) 

A31 en A32: voorstelling tijdens het 6e uur 
(begeleiders: meneer Rogantini en meneer Alsubyhawy) 

 



 

 

KIDS 
Een do-it-yourself ontdekkingsreis 

“Raf, Blondie, Vanessa en Tank hangen elke dag op een bankje in het park. Hun ouders zijn er niet en aan school 

heb je sowieso niks. Ze hebben zwaar het gevoel dat ze helemaal alleen zijn at the end of the fucking world. Dat 

vraagt om grootse en spannende experimenten. Maar kun je nog wel stoppen als je eigenlijk te ver bent 

gegaan?” 

KIDS is een voorstelling over het opzoeken van grenzen. Waar ligt voor jou de grens? En wat gebeurt er als jijzelf 

of iemand anders over die grens heengaat? 

 

Voor meer informatie kijk op www.toneelgroepoostpool.nl 
Voor de filmtrailer kijk op https://youtu.be/qbr1I7imNBs 
  
Wij wensen je heel veel plezier en mocht je nog vragen hebben, loop dan even binnen op Noord 27.  

 

Met vriendelijke groet, 

Suzanne Visscher, cultuurcoördinator 

 

http://www.toneelgroepoostpool.nl/
https://youtu.be/qbr1I7imNBs

