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Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen van Het Schoter 
 

 

 

 

 

Datum:   17 februari 2017 

Kenmerk: 16216/GDE 

Betreft:  aankondiging schooltoneel 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Sinds deze week verschijnen er langzaamaan allerlei attributen op het podium in onze aula. 
Een deur, een trapgat, een tafel. Het maakt allemaal onderdeel uit van het decor waarin het 
hilarische toneelstuk De man met twee baantjes wordt gespeeld. Het stuk is een 
vernieuwende bewerking van “De knecht van twee meesters” van de Italiaanse 
toneelschrijver Carlo Goldoni. Jules Noyons, docent drama bij het Schoter, geeft er in zijn 
regie een eigentijdse draai aan vol slapstick en komische misverstanden. 

Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 10 maart, zaterdag 11 maart of zondag 12 maart 
samen met uw zoon of dochter naar deze voorstelling te komen kijken. Een avondje uit voor 
het hele gezin, want uiteraard zijn broertjes en zusjes ook van harte welkom. Omdat wij over 
een professionele theaterzaal beschikken, lijkt het net alsof u samen met uw zoon/dochter 
een avond naar de schouwburg gaat. Dat daarbij onze eigen leerlingen optreden en hun 
talenten laten zien, maakt deze avond extra bijzonder. 

Kaarten voor deze avond zijn te koop op school in de kleine pauze maar u kunt ook 
telefonisch kaarten reserveren. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. Wij verheugen ons op een bijzondere en spetterende voorstelling en hopen u 
daarbij als gast te mogen begroeten.   

Wellicht tot dan,  

Mardike de Goede en Arjan van Waveren, 
rectoren 
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Toneelvoorstelling: 

De man met twee baantjes 

Schoter Theaterzaal 

Vrijdag 10 maart, aanvang 20:00 uur  
Zaterdag 11 maart, aanvang 20:00 uur  
Zondag 12 maart, aanvang 15.00 uur 
Toegangsprijs € 5 (verkoop in de kleine pauze) 

Reserveren:  023 5258491  

 

 

 

 


