
 

 

 

 

Betreft:  D-Days 22, 23 en 24 maart  

Amsterdam, 17 maart 2023 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s) van leerjaar 4, 

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

het teken van Democratie.  

Zoals u in het ouderbulletin heeft kunnen lezen zullen de leerlingen van woensdag 22 maart 

tot en met vrijdag 24 maart elke dag activiteiten uitvoeren die in het teken staan van het 

thema democratie. Denkt u daarbij aan vrijheid, mensenrechten en tijden van onvrijheid. 

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

tijden. Dit zal ook in magister komen te staan. Graag op tijd op school, zodat we op tijd 

kunnen beginnen met de verschillende activiteiten.  

 
Data Tijden Wat staat er te gebeuren? 

Woensdag 
22 maart 
 

09.30 – 11.00 Klas 4M 
en een deel van klas 4A 
10.00 – 12.30 Klas 4C,  
4 E en een deel van klas 
4A 
13.00 – 15.30 Klas 4B, 
4D en een deel van klas 
4A 

Gastsprekers die hun persoonlijke of 
familieverhaal komen vertellen met 
betrekking tot een periode van onvrijheid, 
namelijk WOII. 
De leerlingen zullen van te voren een 
introductie-les krijgen. 
 

Donderdag  
23  maart 
 

09.30 – 13.00 Klas 4A,  
4 E  
 
11.30 – 15.00 Klas 4B, 
4C en 4D 
4M  

We starten met een introductie op school. 
Daarna zullen we met de tram reizen naar 
Amsterdam Oost voor een bezoek aan The 
Black Archives. 
 
We proberen het bezoek om de danslessen 
heen te plannen. 

Vrijdag  
24  maart 

 

09.00 – 10.30 Klas 4M 
en een deel van 4A 
10.00 – 11.50 Klas 4B en 
een deel van 4A 
11.30 – 13.20 Klas 4C 
en een deel van 4A 
13.00 – 14.50 Klas 4 E 
en een deel van 4A 
14.30 – 16.00 Klas 4D 
en een deel van 4A 

 De leerlingen krijgen een gastles over een 
actueel onderwerp, namelijk politieke partijen. 
Dit is een onderdeel van hun eindexamen 
maatschappijkunde. 

 



 
Het onderstaande is van belang  
 

• Er komen verschillende gastsprekers, de leerlingen zijn een visitekaartje van de 
school en zorgen voor een goede indruk. Ook als we buiten de school gaan. 

• Op donderdag 23 maart dienen de leerlingen een Ov-kaart met voldoende saldo mee 
te nemen.  

 
 
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! 
 
Sharon Boughanem, teamleider bovenbouw 
Kevin de Wit, leerjaarcoördinator bovenbouw 
Eline Slingerland, coördinator M-klassen 


