Zwolle, 15 september 2020

Aan:

Ouders en verzorgers van de leerlingen Podium Beeldend klas 1

Betreft: Fotografieproject De stad verbeeldt

Beste ouder/verzorger,
Wij sturen u deze brief om u te informeren over een het fotografieproject De stad verbeeldt
bij Podium Beeldend klas 1. 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.
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/stad.
Als kick-off van deze lessenserie bezoeken wij de tentoonstelling van De zilveren camera in De
Statenzaal in het centrum van Zwolle. De twee groepen die op dit moment podium beeldend
2d volgen bij Suzanne Visscher en Nienke Oosterheerd, gaan elk op een donderdag deze
expositie bezoeken (donderdag 24 september en donderdag 1 oktober). De vier workshops
zijn op: 24 sept/1 okt, 8 okt, 22 okt, 5 nov.
De excursie vindt plaats op onderstaande momenten:
24 september
 Suzanne Visscher / klas Pbe 13: aanwezig om 12.50 uur in Oost 15 (direct na het 5e
uur!!!!!). Vertrek: 13.00 uur vanaf het schoolplein. Terug om 15.00 uur. In overleg kan
een leerling ook meteen naar huis fietsen.
1 oktober
 Nienke Oosterheerd / klas Pbe 11: aanwezig om 12.50 uur in Oost 14 (direct na het 5e
uur!!!!!). Vertrek: 13.00 uur vanaf het schoolplein. Terug om 15.00 uur. In overleg kan
een leerling ook meteen naar huis fietsen.
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 de ingevulde
aanmeldstrook. Uw zoon of dochter kan die inleveren bij de docent van podium beeldend.

Met vriendelijke groet,
Suzanne Visscher en Nienke Oosterheerd, docenten Podium Beeldend klas 1

________________________________________________________
Aanmeldstrook:
Naam:

________________________________

Ouder verzorger van:

________________________________

Klas:

________________________________

Ik meld mij aan voor
O 24 sept - 12.50 uur
O 1 okt
- 12.50 uur
Mijn telefoonnummer is:
________________________________
________________________________________________________

