
 

Zwolle, 14 maart 2023 
 
 
Betreft: theatervoorstelling voor alle leerlingen van klas 2 
 
 
Beste leerlingen uit klas 2, 
 
 
Het Meander College vindt 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. Daarnaast bezoeken alle leerlingen op onze school per leerjaar 
ten minste één theatervoorstelling. 
 
Dit jaar is voor jullie  

‘De scheepsjongens van Bontekoe’ 

van  theatergroep De Jonge Honden 
 

op maandag 27 maart gereserveerd. De Zwolse theatergroep De Jonge Honden brengt op een 

toegankelijke manier het publiek met theater in aanraking met verhalen die te maken hebben met 
onze geschiedenis of een bepaalde locatie. 
 
Over de voostelling 
Drie vrienden gaan aan boord op het schip de Nieuw Hoorn. De bestemming is Oost-Indië. Onderweg 
vertellen oudere matrozen stoere verhalen over hoe het daar is. Maar als het schip midden op zee in 
brand vliegt en ze aanspoelen op een dichtbegroeid eiland, belanden de vrienden in een totaal ander 
avontuur dan ze van tevoren verwacht hadden. Tijdens hun zwerftocht door de wildernis van een 
onbekend eiland leren ze steeds meer over zichzelf en de wereld. Hoe dieper ze het land intrekken, hoe 
meer ze zich afvragen waarom ze eigenlijk van huis zijn gegaan. 
 
Deze voorstelling wordt betaald vanuit de algemene vrijwillige ouderbijdrage (culturele activiteiten). 
Mocht je om onoverkomelijke redenen niet kunnen, vraag dan aan je ouders om contact op te nemen 
met de leerlingcoördinator meneer Huurman via jhuurman@meandercollege.nl 
. 
 

Programma maandag 27  maart 
 
Je hebt les volgens het rooster tot en met het 4e lesuur. Direct na het vierde uur fiets je zelfstandig 
naar Schouwburg Odeon in de binnenstad aan de Blijmarkt 25.  
 
1e tm 4e lesuur   gewoon les volgens rooster 
5e lesuur      fietsen naar het theater 
12.30 uur     uiterlijk aanwezig in het theater  
13.00 uur    start voorstelling  
15.30 uur    einde voorstelling  
15.35 uur     spullen pakken uit de garderobe en vrij! 
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Indeling van de begeleiders per klas 
 
Zoek je begeleider op zodra je in het theater bent, zodat hij/zij je aanwezigheid kan noteren. Dit 
theaterbezoek is namelijk een verplichte schoolactiviteit. 
 

 

 

 
Let op 
 

• kom op de fiets want je hebt vervoer nodig naar de binnenstad van Zwolle 

• je zit in het theater bij je eigen klasgenoten en jullie begeleidende docent 

• je tas mag niet mee in de zaal, dus die laat je in de garderobe 

• je telefoon staat uit 

• je mag niet eten en/of drinken of praten tijdens de voorstelling 

• de voorstelling duurt 90 minuten en er is geen pauze tussendoor 

• bezoek voordat de voorstelling begint het toilet 
 

We hopen op een hele inspirerende voorstelling! 
Mocht je nog vragen hebben, loop dan even binnen bij mevrouw Den Hertog in Noord 27. 

 

Met vriendelijke groet, namens alle begeleiders, 

meneer Hamberg (teamleider mavo) 
meneer Kuper (teamleider havo) 
meneer Doornekamp (teamleider atheneum) 

 

https://www.tgdejongehonden.nl/de-scheepsjongens-van-bontekoe 

 

 

 

MM21 meneer Mostert  

MM22 mevrouw Van Loenen 

MMH21 mevrouw Van de Velde 

MMH22 mevrouw Bonthuis 

MH21 mevrouw Ten Damme 

MH22 mevrouw Van Leeuwen 

MH23 mevrouw De Haas 

MA21 meneer Van Haselen 

MA22 mevrouw Van der Plas 

MA23 mevrouw Volkerink 

https://www.tgdejongehonden.nl/de-scheepsjongens-van-bontekoe

