
Aan de ouders van de leerlingen van het vijfde jaar 

Aan de leerlingen 

 

Ter informatie 

Aan de leden van het ondersteunend en opvoedend personeel 

 

 
 
 
 
 ons kenmerk datum 
 KA/BRIEF toneel 5des 24-04-2018 22-3-2018 
 
 

Theatervoorstelling vijfdes op dinsdag 24 april 2018 
 
Beste ouder(s) 
Beste leerling 
 
 
In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het vijfde jaar naar de het theaterstuk Niks van 
Tristero & Bronks. Niks wordt omschreven als een zwart sprookje over de zin van het leven voor iedereen die 
er nog naar op zoek is.  
 
‘Niks heeft zin’ zegt de dertienjarige Pierre Anthon aan het begin van een nieuw schooljaar. ‘Op het moment 
dat je geboren wordt, begin je al te sterven. Zo gaat het met alles.’ Pierre gaat van school af en brengt zijn 
dagen door in een pruimenboom. Zijn klasgenoten willen hem op andere gedachten brengen door stiekem 
een ‘berg van betekenis’ op te richten. Die zal bestaan uit wat voor elk van hen het dierbaarst is en dat 
mogen ze in elkaars plaats bepalen. Het begint onschuldig maar de gevraagde offers worden extremer en 
wreder... 
 
 

Wanneer:  dinsdag 24 april 2018 
Waar:   CC De Werf - Aalst 
Prijs:    7 euro voor de voorstelling (wordt verrekend via het voorschot) 
Afspraak:  9u15 op de speelplaats  
 
Je gaat met de leerkracht waar je het eerste lesuur les mee hebt, op de speelplaats staan. Je blijft daar bij je 
klas (!) wachten tot we vertrekken. We zijn terug rond 12.00 uur. 

 
Op vraag van ‘De Werf’ herinneren we de leerlingen eraan dat tijdens de voorstelling  
- alle elektronische apparatuur (gsm, MP3-speler….) uitgeschakeld moet zijn; 
- eten en/of drinken niet toegestaan is; 
- geen rugzakken en/of jassen in de zaal mogen meegenomen worden. 
 
We hopen dat deze activiteit voor de leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Sarie Moens 
Sophie Macharis Marie-Paule Haegeman 
Vakgroep Nederlands Directeur 


