
 
 

 

 

 

 

 

Betreft: D-Days 22, 23 en 24 maart 

 
 

Amsterdam, 17 maart 2023 

 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s) van leerjaar 1 (inclusief 1M dansleerlingen), 

 

Het is bijna zover! Volgende week zullen de D-Days van start gaan. De tweede “D” staat in 

het teken van Democratie. 

Van woensdag 22 maart tot en met vrijdag 24 maart zijn er elke dag workshops die in het 

teken staan van het thema democratie. 

In het onderstaande schema ziet u precies wat er in de D-Days gepland is, met daarbij de 

juiste tijden. Graag op tijd op school, zodat we op tijd kunnen beginnen met de verschillende 

activiteiten. Magister is leidend dit i.v.m. onvoorziene wijzigingen. 

 
 
 

 
Data Tijden Wat staat er te gebeuren? 

Dinsdag 
21 maart 

 
 voor: 
 
1C vanaf 9:30-12:00 uur  
 
1F vanaf 13:00-15:00 uur 

Alle klassen hebben les volgens rooster deze 
dag. 
 
Introductie D-Day en Workshop beeld en geluid 

  
  Fake News 

Woensdag 
22 maart 

1A 8:30-13:00 uur 
 
1B 8:30-12:30 uur 
 
1C 8:30-12:00 uur 

 
1D 9:30-15:30 uur 

 
 

 
1E 11:00-15:00 uur 

 
 
1F 09:00-13:00 uur 
 
1M 08:30-12:00 uur 

Introductie D-Day, koekjes bakken, 3D pen  
 
Introductie D-Day, koekjes bakken, 3D pen  
 
Moodboard en LO (sportkleding mee) 

 

Introductie D-Day, Workshop beeld en geluid 
Fake News, Canva, koekjes bakken 
(laptop mee) 
 
Introductie D-Day, Canva, Workshop beeld en 
geluid Fake News (laptop mee) 
 
LO (sportkleding mee), Moodboard  
 
Introductie D-Day, LO (sportkleding mee), 
moodboard 



Donderdag 
23 maart 

1A 8:30-13:00 uur 
 
 
1B 8:30-13:00 uur 

 
 
1C 8:30-12:00 uur 
 
1D 9:00-13:00 uur 
 
1E 10:30-14:30 uur 
 
1F 12:00 – 16:00 uur 
 
1M 09:30 – 11:00 uur en 
15:15 – 16:00 uur 

LO (sportkleding mee), Canva (laptop mee), 
Moodboard 
 
Canva (laptop mee) LO (sportkleding mee), 
Moodboard 
 
Koekjes bakken, 3D pen 
 
3D pen, moodboard, LO (sportkleding mee) 
 
Moodboard, LO (sportkleding mee)  
 
Canva (laptop mee), koekjes bakken 
 
3D pen opdracht en Canva ( laptop mee) 

   

Vrijdag 24 
maart 

1A 9:00-12:00 uur 
 
1B 9:00-12:00 uur 
 
1C 9:00-12:00 uur 
 
1D 9:00-12:00 uur 
 
1E 8:30-12:30 uur 
 
1F 8:30-12:00 uur 
 
1M 8:30-10:30 uur 

Moodboard, afronden, evaluatie(laptop mee)  
 
Moodboard, afronden, evaluatie (laptop mee)  
 
Canva (laptop mee), moodboard 
 
Canva (laptop mee), moodboard  
 
3D pen, koekjes bakken  
 
Moodboard, 3D pen 
 
Koekjes bakken, evaluatie 
 

 

LET OP: de kantine is open bij pauzes om eten en drinken te kopen. 

 
 

Ziekmelden en verlof 
Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek zijn tijdens de D-Days, dan verzoeken wij u voor 
8:30 uur te bellen met het telefoonnummer 020-6620011. 

 
In het ouderbulletin zullen wij u informeren over het verloop van de D-Days. 
Wij hebben er enorm veel zin in! 

 

Met vriendelijke groet namens het hele Zuiderlicht team! 

Elvira Beers, teamleider onderbouw 

Marina Slijkerman, leerjaarcoördinator onderbouw 
Eline Slingerland, leerjaarcoördinator M klassen 


