
 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3tm en 4tm 

 

 

 

 

 

Datum:  18 maart 2022 

Kenmerk: 212200366/FIL 

Betreft:  Rock Your Life, tto-project LOB 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Beste leerling,    
 
Zoals vorige week al is aangekondigd zal in de week na de laatste workshop van dinsdag 22 maart om 
15.30 uur a.s. het Rock Your Life project met een hapje en een drankje worden afgesloten bij de 
Hogere Hotelschool in Amsterdam.  
 
Inmiddels is het programma rond en willen wij jullie hier graag over informeren.  

• Datum: woensdag 30 maart 2022  

• Locatie: Hogere Hotelschool Amsterdam, Jan Evertsenstraat 171 te Amsterdam  

• Tijd op locatie: 15.30 – 17.30 uur 

• Rooster: vanaf 13.30 uur zijn de lessen voor 3tm en 4tm uitgeroosterd 

• Begeleiding vanuit school: Nigel Hoffman (tto-docent Engels) en Anouk Filius (decaan) 

• Vervoer:  
o Routeplanner (startpunt Haarlem station): 

▪ 14.40: vertrek vanaf spoor 3 Intercity richting Amsterdam CS (uitstappen 

Sloterdijk).   

▪ 14.57: metro 50 richting Gein (uitstappen Jan van Galenstraat) 

▪ 15.02: tram 13 richting Utrecht CS (uitstappen Admiraal Helfrichstraat)   

▪ Aankomst: 15.06 

• Kosten: wij zullen als school de kosten voor het OV betalen. Het is dus wel belangrijk om 
door te geven als jullie onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld in verband met 
een oproep voor spreekvaardigheid. Graag als jullie dit dan uiterlijk 25 maart melden bij de 
decaan, Anouk Filius (a.filius@schoter.nl, kamer 320).   

• Wij zijn ons bewust dat een groep leerlingen uit 3tm die avond ook nog een voorstelling 
heeft voor het vak drama. Voor deze leerlingen is nu afgesproken dat zij na de afsluiting bij 
de Hogere Hotelschool met de rest van de groep terug naar het station reizen. Hier worden 
zij opgevangen door mevrouw Rosekrans, mentor van 3 mavo. De groep leerlingen die 
doorgaat naar de Toneelschuur zal op het station nog iets eten. Vervolgens gaat mevrouw 
Rosekrans met de leerlingen mee naar de Toneelschuur waar zij weer op tijd kunnen 
aansluiten voor de voorstelling. Mocht er onverhoopt toch vertraging zijn, dan is er een 
online vervangende opdracht beschikbaar. Vooralsnog verwachten wij dat dit niet nodig zal 
zijn en beide activiteiten aansluitend kunnen plaatsvinden.     
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Wij kijken uit naar de laatste twee bijeenkomsten en hopen dat alle leerlingen het programma straks 
met veel nieuwe kennis en inzichten en toch ook een mooie en gezellige ervaring rijker kunnen 
afsluiten!     
 
Met vriendelijke groet,  
 
Martine Elsinga  Coördinator 234 mavo 
Joost van het Kaar Conrector brugklassen en 234 mavo  
Marjolijn Muller Coördinator TTO mavo  
Anouk Filius  Decaan  


