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Aan de ouders van de leerlingen van 3 mavo die het vak drama volgen 
 
 
 
 
 
Datum:   1 oktober 2021 
Kenmerk: 212200079/NOY 
Betreft:  voorstelling Knock Out Amsterdam 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw kind zit in 3 MAVO Drama en gaat volgend jaar wellicht eindexamen drama doen, dat 
bestaat uit een praktisch schoolexamen en een Centraal Schriftelijk Eindexamen. Ter 
voorbereiding van dat schriftelijke examen zullen de leerlingen dit jaar en volgend jaar met 
mij twee voorstellingen bezoeken. Na het bezoek aan een voorstelling stuur ik per e-mail een 
toets over de voorstelling, waarvan de vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met 
examenvragen. 

De eerste voorstelling die we zullen bezoeken is de voorstelling Daddy van 
Theatergroep Dox op 28 oktober a.s. in De Schuur (voorheen De Toneelschuur). De 
voorstellingen van DOX gaan altijd over onderwerpen die herkenbaar zijn voor 
jongeren. Cross-overs van theater, hiphop, spoken word en dans zijn favoriet, de 
jongerencultuur is de inspiratiebron. 

Een vader en dochter die zielsveel van elkaar houden en elkaar intens kunnen haten. 
In de kwetsbare muziektheaterdansvoorstelling Daddy zien we een vader die vecht 
tegen een depressie en overmatig alcoholgebruik. Zijn dochter heeft een berg aan 
gedragsproblemen en dreigt van school gestuurd te worden. Ze kunnen niet mét en 
ook niet zonder elkaar. Ondertussen proberen beiden uit de handen van 
overheidsinstanties te blijven en geven ze de ander de schuld van alle problemen. 

De leerlingen zullen op eigen gelegenheid naar De Schuur gaan. Het adres is Lange  
Begijnenstraat 9, bezijden de Grote Markt. We verwachten de leerlingen daar om 19.00. De 
voorstelling begint om 19.30. De voorstelling is nog niet in première gaan, maar duurt naar 
verwachting ongeveer anderhalf uur. U kunt uw kind dus rond 21.30 weer thuis verwachten.  
Uiteraard zorgt de school voor de kaartjes. 

Zoals vrijwel alle theaters vraagt De Schuur voorlopig een coronatoegangsbewijs. Uw kind 
moet dus een coronatoegangsbewijs hebben. Het gaat om een QR-code, die automatisch 
wordt aangemaakt door de app “Coronacheck”, als je: 

- langer dan 14 dagen geleden een tweede prik hebt gehad of; 
- in de laatste zes maanden hersteld bent van corona of;  
- je in de 24 uur voorafgaand aan de voorstelling hebt laten testen. Een gratis test kan 

verkregen worden via  https://www.testenvoortoegang.org/   

https://www.testenvoortoegang.org/
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Daarna verschijnt, zodra je de app “coronacheck” hebt geïnstalleerd, de benodigde QR-code 
vrijwel moeiteloos op je scherm. 

 
Mocht uw kind dus niet tenminste twee weken voor 28 oktober zijn/haar tweede vaccin 
hebben gehad en ook niet zijn hersteld van corona in de laatste zes maanden, dan zal hij/zij 
in de 24 uur voorafgaand aan de voorstelling een afspraak moeten maken voor een test via 
bovenstaande link. Naast het coronatoegangsbewijs moet de leerling ook een 
identiteitsbewijs bij zich hebben.   
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hebt u toch nog vragen, dan kunt u mij 
mailen (j.noyons@schoter.nl) of bellen naar de school, waarna ik zo snel mogelijk contact 
opneem. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jules Noyons 
Docent  drama  
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