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Hierbij ontvangt u informatie betreffende een muziekproject voor alle brugklasleerlingen. Op woensdag 11 maart 2020 zijn de lessen in het Bimhuis. De leerlingen hebben allemaal 2 x 1 uur een muziekworkshop. Aansluitend geven alle
klassen een optreden in het Bimhuis.
Adres Bimhuis:
Piet Heinkade 3, Amsterdam.
De klassen 1A - 1B - 1C en 1D hebben workshops van 9.00 tot 10.50 uur. Leerlingen moeten om 8.45 uur aanwezig zijn. Het optreden is van 11.05 tot 11.50
uur. Daarna zijn ze vrij.
De klassen 1E - 1F – 1G en 1H hebben workshops van 12.30 tot 14.20 uur. Leerlingen moeten om 12.15 uur aanwezig zijn. Het optreden is van 14.35 tot 15.20
uur. In de ochtend is geen les.
De leerlingen mogen zelfstandig naar het Bimhuis of onder begeleiding van docenten vanaf school. Vertrek vanaf school: 8.10 uur of 11.50 uur. Iedereen moet
wel zelf voor een geldig vervoersbewijs zorgen of genoeg geld meenemen voor
een OV-kaart. (2,14 euro enkele reis). Graag de leerlingen een lunchpakketje
meegeven. Na het concert zijn de leerlingen vrij en mogen ze zelfstandig naar
huis of weer mee naar school terug.
OUDERS ZIJN VAN HARTE WELKOM BIJ DE PRESENTATIE
Bij het concert zouden wij het heel leuk vinden als er zoveel mogelijk ouders, verzorgers, familie en vrienden aanwezig kunnen zijn. Zou u zo vriendelijk willen
zijn, het onderstaande strookje in te vullen, zodat we rekening kunnen houden
met het aantal bezoekers. Heel graag tot ziens!!
Inleveren uiterlijk 9 maart 2020, bij de mentor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Naam leerling:………………………………………………….Klas:………..
Aantal bezoekers:………………………….. concert Bimhuis, 11.05 -11.50 uur of 14.3515.20 uur.

