
 

 

 
 
 
 
 
Zwolle, september 2019 
 
 
Aan:   De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Podium Beeldend klas 1  
 
Betreft:  Bezoek tentoonstelling Zilveren Camera 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Wij sturen u deze brief om u te informeren over een nieuw project dat wij starten met Podium 
Beeldend klas 1. Wij gaan bezig met een project rondom fotografie. 
Dit doen wij in samenwerking met de stichting De Stad Verbeeldt. De Stad Verbeeldt gaat op zoek naar 
de verhalen van de stad en de mensen die er wonen. 
In 2019 staat de wijk Aa-Landen centraal, eerder waren dit al wijken als Stadshagen en Holtenbroek. 
De stichting levert fotografen die in samenwerking met de docenten van Podium Beeldend workshops 
geven in fotografie aan de leerlingen tijdens de lessen. De leerlingen gaan dus op zoek naar 
interessante beeldverhalen in de wijk. 
Als kick off van deze lessenserie willen wij graag de tentoonstelling van de Zilveren Camera bezoeken 
in het Dominicanenklooster in Assendorp. De excursies naar het Dominicanenklooster vinden plaats 
op 11 oktober en 18 oktober. 
 
De vier workshops vinden plaats op: 
8 nov / 15 november/ 22 november /6 december 
 
Data en tijden excursies: 
11 oktober 

groep begeleider verzamelen vertrek terug 

Pbe 13 mw. Visscher 08:00 uur in O14 08:15 uur vanaf schoolplein 09:30 uur 

Pbe 12 mw. Wassink 08:45 uur in O14 08:55 vanaf schoolplein 10:15 uur 

 
18 oktober 

groep begeleider verzamelen vertrek terug 

Pbe 11 mw. Van der Plas 08:30 uur in O14 08:40 uur vanaf schoolplein 10:15 uur 

 
Wij hebben een aantal ouders nodig die mee willen fietsen (heen en terug). Uiteraard kunt u dan ook 
de expositie bezoeken. 
Lijkt het u wat, dan kunt u zich aanmelden met onderstaand formulier. Uw zoon of dochter kan dit 
inleveren bij de docent van podium beeldend. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de teamleiders, 
 
Kyra Wassink, Suzanne Visscher, Petra van der Plas, docenten Podium Beeldend 



AANMELDSTROOKJE: 
 
Naam:         ___________________________________________________________ 
 
Ouder verzorger van: ___________________________________________________________ 
 
Klas:           ___________________________________________________________ 
 
Mijn telefoonnummer: ___________________________________________________________ 
 
Ik meld mij aan voor:  
 
O  11 okt 08:00 uur 
O  11 okt 08:55 uur 
O  18 okt 08:40 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 


