
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw zoon/dochter is de laatste maanden bezig geweest met het vakover-
stijgende project ‘Ik, een personage’. Bij de vakken Nederlands en maat-
schappijleer hebben de leerlingen zich verdiept in o.a. integratie, positie-
bepaling, cultuur en stereotypen. U heeft misschien al gehoord dat de 
bekende schrijver Özcan Akyol bij ons op school is geweest. Dit bezoek 
was naar aanleiding van het lezen van zijn boek ‘Eus’ en de vragen die 
de leerlingen hierover aan hem hebben gesteld.  
 
Als afsluiting van het project organiseren de leerlingen een workshop-
avond, waarin u kennis maakt met de fictieve personages die uw zoon/ 
dochter ontwikkeld heeft samen met een groep medeleerlingen. U kunt 
deelnemen aan deze workshop, die door de leerlingen zelf is bedacht en 
wordt gegeven.  
 

Ik, een personage |  donderdag 23 januari 
theaterzaal | 19.00 - 21.00 uur | inloop vanaf 18.45 uur 
 
De avond begint met een gezamenlijke opening in de theaterzaal. Na 
deze gezamenlijke bijeenkomst worden een workshopronde gegeven 
van 30 minuten. De workshop zal plaatsvinden in lokalen verdeeld over 
de B- en C-vleugels. Na deze ronde is er een gezamenlijke afsluiting in 
de aula met een drankje.  
 
De leerlingen zijn van 15.30 uur tot 21.00 uur op school en gaan geza-
menlijk avondeten. Ze hebben de afgelopen maanden hard aan dit pro-
ject gewerkt en veel tijd gestoken in de uitwerking van hun creatieve 
ideeën. Het zou leuk zijn als u komt!  
 
De deuren van de theaterzaal gaan om 18.45 uur open en het pro-
gramma start om 19.00 uur in de theaterzaal en de avond is rond 21.00 
uur afgelopen. Bij binnenkomst ontvangt u een programmaboekje 
waarin u de informatie over de workshops vindt. 
 
Graag tot ziens op donderdag 23 januari! 
 
Hartelijke groet, 
 
de leerlingen van havo 4. 
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