
 
 
 
Beste leerlingen uit M4, H4 en A4 
 
 
Op het Meander College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen op 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 dankzij de vrijwillige ouderbijdrage voor 
zorgen dat álle leerlingen op onze school per leerjaar ten minste één theatervoorstelling bezoeken. 

 

ma 8 april, di 9 april en wo 10 april 
 

 is voor jullie de voorstelling 

GAME OVER 
van toneelgroep 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.  
 
Het is een voorstelling over een gevoelig en kwetsbaar onderwerp, namelijk: zelfdoding. Daarom 
zullen jullie volgende week tijdens de mentorles met elkaar over dit onderwerp spreken en worden 
voorbereid op de voorstelling. 
 
De voorstelling duurt 60 minuten. De voorstelling past dus niet in een regulier lesuur. 
De klas verzamelt direct aan het begin van het lesuur buiten bij de trailer. Naast de trailer staat een 
busje waar je je tas veilig in kunt opbergen. Je mobiele telefoon zet je natuurlijk uit voordat je de trailer 
binnengaat.  
 
Lees onderstaand tijdschema heel goed door! 
 
Maandag 8 april 
M41 en M42: voorstelling tijdens het 6e uur en een stukje van de tweede pauze 
(begeleiders: BLMA en DEKB) 
 
Dinsdag 9 april 
M43 en H41: voorstelling tijdens het 3e uur en een stukje van de eerste pauze 
(begeleiders: BROG en VENE ) 
H42 en H43: voorstelling tijdens het 6e uur en een stukje van de tweede pauze 
(begeleiders: VOJO en SMIM) 
 
Woensdag 10 april 
H44 en lln Podium Theater Bovenbouw: voorstelling tijdens het 3e uur en een stukje van de eerste 
pauze (begeleiders: VERI en WISJ ) 
A41 en A42: voorstelling tijdens het 6e uur en een stukje van de tweede pauze 
(begeleiders: KURB en BARB) 
   
  
Heb je nog vragen?  
Zoek mij dan even op in Noord 27. 

 
mevrouw Suzanne Visscher  
cultuurcoördinator  



 

 

PRATEN OVER DE DOOD EN KIEZEN VOOR HET LEVEN 

Als El een einde aan haar leven maakt blijven haar beste vrienden Ayla en Joep 

verslagen achter. Ze willen haar nog duizenden vragen stellen en proberen haar 

beweegredenen te achterhalen. GAME OVER is een gevoelige voorstelling over 

levenslust, stervenslust en onoverwinnelijke vriendschap. 

“Als ik nu nog een uur met haar zou hebben, dan zou ik gewoon alleen maar haar 

hand vast willen houden.” 

“Als ik pauze had kunnen nemen, had ik dat gedaan, maar leven kent geen 
pauzeknop, die kent alleen maar on en off, dus werd het off…” 

Game Over laat niemand onberoerd. Door het thema, maar vooral door het eerlijke 
en open spel van Ellie de Lange, Joep Paddenburg en Ayla Satijn die in de 
transparante regie van Timothy de Gilde maximaal recht doen aan de sterke tekst 
van Magne van den Berg. 

 

 

 


