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Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

 

 

 

 

 

Datum:  22 mei 2017 

Kenmerk: 16272/KLT 

Betreft: Leeshit-uitje  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u weet hebben we hebben op 30 maart de eerste prijs gewonnen bij de Lees-hit.           
Wat hebben ze dat goed gedaan! Ben zo trots op ze. Lees vooral ook het jury rapport op de 
website van de lees-hit. 

Deze prijs betreft een cultureel uitje. Na enig heen en weer geappt te hebben en met elkaar 
gesproken te hebben is er door mij een uitje gekozen. 

We gaan op vrijdag avond 9 juni naar ‘Flexn’ in de stadschouwburg in Amsterdam. Een 
‘wereld voorstelling’ van het Holland Festival. Ik vond deze voorstelling wel passen bij het 
thema van de Lees-hit 2017, ‘Op zoek naar de ander’. En ook voor de ‘Free run’ jongens 
inspirerend. Ik denk dat het een hele bijzondere ervaring wordt. Ik verheug mij er op en hoop 
zo dat alle leerlingen ook mee gaan. 

De voorstelling begint om 20.30 uur en duurt 1 uur en 30 minuten 

Ik ga er vanuit dat de leerlingen een CJP of Cultuur kaart hebben en die dan bij zich hebben. 
Dat scheelt aanmerkelijk in de prijs van de tickets. Dan is het € 18, - i.p.v. € 33, -. 

De leerlingen worden om 19.10 uur verwacht in de centrale hal van het station in Haarlem, 
waar zij worden opgevangen door mij en/of Laurens Ligtenberg.  

Ik weet niet of ik een groepsreis kaart kan regelen via school, dat heeft vaak langer tijd 
nodig. Zo niet, dan zou het fijn zijn wanneer de leerlingen zelf een kaartje kopen, een retour 
Haarlem-Amsterdam ( €8,40 retour) en een ov kaart bij zich hebben voor de tram in 
Amsterdam. Dat laat ik u nog weten.  

Voorstel is, mocht er geld over blijven, om dat over te maken op giro 555.  

Hartelijke groet, Pip Kelting en Laurens Ligtenberg. 

Voor vragen of meer informatie kan u altijd contact met mij opnemen via de mail: 
p.kelting@schoter.nl 


