
 

 

 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen met Podium Theater, klas 1 t/m 3 
 
 
 
Zwolle, 13 januari 2020 
 
Betreft: Bezoek muziektheatervoorstelling ‘Annie’ 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Donderdag 23 januari zullen alle leerlingen van Podium Theater klas 1, 2 en 3 een bezoek brengen aan 
‘Annie de Musical’. Dit bezoek is in principe een verplicht onderdeel van het programma van Podium 
Theater. Er zijn voor u geen extra kosten aan verbonden. Ter informatie zetten we even de gegevens 
op een rij: 
 
Wat?      Musical Annie  
Wanneer?   donderdag 23 januari 2020 
Waar?     Theater De Spiegel, Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle  
Hoe laat?    19:00 uur: verzamelen bij de ingang van Theater de Spiegel 
        19:30 uur: start voorstelling 
        21:55 uur: einde voorstelling 

 

 
 
 
 
We hebben inmiddels de kaarten gereserveerd en betaald en het is dan ook van groot belang dat wij 
precies in beeld hebben wie er allemaal meegaan. 
Ook vinden we het belangrijk dat u als ouder/verzorger toestemming geeft voor de deelname van uw 
kind. Mocht uw kind na inschrijving en zonder goede reden alsnog niet meegaan naar het theater, dan 
zullen wij helaas de kosten van 1 ticket in rekening moeten brengen. 
Het inschrijfformulier voor de voorstelling kan uiterlijk tot en met maandag 20 januari worden 
ingeleverd op Noord 27. 



 

 

 

 

Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn waardoor uw kind niet zou kunnen deelnemen aan dit 
theaterbezoek, dan vragen we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de projectcoördinator 
Sidoon Blom, via haar mailadres sblom@meandercollege.nl, of telefonisch via nummer 088-8507796. 

Wilt u meer weten over de musical, klik dan op onderstaande link: 

https://youtu.be/Ka4tgAXPFqg 

 

Wij verheugen ons op de voorstelling! 

 

Met vriendelijke groet van de docenten Podium Theater, 
 
Sandra Bonthuis en Remy van Tilburg  
 
 
 

✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hierbij geef ik mijn zoon/dochter toestemming om mee te gaan naar ‘Annie de musical’ in Zwolle op 
donderdag 23 januari 2020. 
Ik ben mij ervan bewust dat ik de kosten van 1 ticket zal moeten betalen aan de school als mijn 
zoon/dochter na inschrijving zonder geldige reden niet aanwezig is bij de voorstelling. 
Ik zorg ervoor dat mijn zoon/dochter zal worden opgehaald aan het einde van de voorstelling. 
 
Naam kind:             ______________________________________________________ 
 
Klas:                ______________________________________________________ 
 
Mobiel telefoonnummer kind:   ______________________________________________________ 
 
Naam ouder:            ______________________________________________________ 
 
Mobiel telefoonnummer ouder:  ______________________________________________________ 
 
Handtekening ouder:       ______________________________________________________ 
 
Datum:               ______________________________________________________ 
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