Betreft: D-Days 23, 24 en 25 november

Amsterdam, 16 november 2022

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s) van leerjaar 4,
Het is bijna zover! Volgende week zullen de D-Days van start gaan. De eerste “D” staat in
het teken van Diversiteit.
Zoals u reeds in het ouderbulletin heeft kunnen lezen zullen de leerlingen op woensdag 23
november tot en met vrijdag 25 november elke dag activiteiten uitvoeren die in het teken
staan van het thema diversiteit.
In het schema 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.
M leerlingen
Op donderdag 24 november zullen de leerlingen van klas 4M geen bezoek brengen aan
Only Friends en kunnen dit onderdeel buiten beschouwing laten.

Data
Woensdag 23
November

Donderdag 24
november

Vrijdag 25
november

Tijden
Kijk goed in Magister
voor de juiste tijd per
leerling (15 min. Van te
voren aanwezig zijn!).
11:30 tot 16:00

Wat staat er te gebeuren?
Taaldorp (SE mondeling talen)

09:00 tot 15:00

Globi wereldfestival

Only Friends
*4M volgt danslessen volgens rooster

LET OP, LEERLINGEN KRIJGEN TIJDENS HET WERELDFESTIVAL VAN GLOBI 1
CONSUMPTIEBON (SNACK EN DRANKJE). NEEM ZELF OOK DRINKEN EN ETEN MEE
NAAR SCHOOL!

Het onderstaande is van belang voor het bezoek aan Only Friends
Adres: Beemsterstraat 652, 1027 ED Amsterdam Noord
• Leerlingen gaan zelfstandig naar Only Friends.
• Neem sportschoenen mee.
• Sportieve kleding mee.
• Lange haren in een staart/ sieraden thuis s.v.p.
• Neem je eigen lunch en drinkfles mee.
• Laat waardevolle spullen thuis. School is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of
diefstal.
• Mocht je ziek zijn, dan laat je je ouder/ verzorger je afmelden voor 8.30 uur bij de
conciërge.
Het onderstaande is van belang voor Taaldorp op woensdag 23 november
• Dit is een School Examen onderdeel. Leerlingen horen ruim op tijd (15 min van te
voren) aanwezig te zijn op school (tijden in Magister zichtbaar).
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 020-6624883.
In het ouderbulletin zullen wij u informeren over het verloop van de D-Days.
Wij hebben er enorm veel zin in!

Vriendelijke groet namens het hele Zuiderlicht team!
Sharon Boughanem, teamleider bovenbouw
Kevin de Wit, leerjaar coördinator bovenbouw
Eline Slingerland, coördinator M traject.

