Aan de ouders van de leerlingen van het vijfde jaar
Aan de leerlingen van het vijfde jaar

Ter informatie
Aan de leden van het ondersteunend en opvoedend personeel

ons kenmerk
Brief toneel 5 18-03-2019

datum
12-3-2019

Theatervoorstelling ‘Ik ben (n)iemand’ voor alle vijfdes op maandag 18 maart 2019
Beste ouder(s)
Beste leerling

In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het vijfde jaar naar de het theaterstuk Ik ben
(n)iemand rond het thema kansarmoede.
Dit stuk is het unieke en waargebeurde verhaal van Emilie en haar gezin. Zij slaagt erin om alles, van bij
haar geboorte tot vandaag, nu ze eenendertig is, neer te laten schrijven in een roman over haar leven. Ze
heeft het over haar turbulente schoolcarrière, haar wilde uitgaansperiode en over haar liefdes.Maar vooral
over haar leven in armoede in onze welvaartsmaatschappij.
Met ‘Ik ben (n)iemand’ publiceert Guy Didelez opnieuw een aangrijpend, romantisch, soms humoristisch
verhaal, dat je niet licht zult vergeten. Het is vooral een verhaal dat respect afdwingt voor de kracht en de
overlevingsvaardigheden die bij gezinnen in armoede dagelijks aan de orde zijn.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Afspraak:

maandagnamiddag 18 maart 2019
CC De Werf - Aalst
gratis
13.20 op de speelplaats

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
Vakgroep Nederlands

Marie-Paule Haegeman
Directeur

Aan de ouders van de leerlingen van 5SPWE 1+2
Aan de leerlingen van 5SPWE 1+2

Ter informatie
Aan de leden van het ondersteunend en opvoedend personeel

ons kenmerk
Brief toneel 5 18-03-2019

datum
12-3-2019

Theatervoorstelling ‘Ik ben (n)iemand’ voor alle vijfdes op maandag 18 maart 2019
Beste ouder(s)
Beste leerling

In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het vijfde jaar naar de het theaterstuk Ik ben
(n)iemand rond het thema kansarmoede.
Dit stuk is het unieke en waargebeurde verhaal van Emilie en haar gezin. Zij slaagt erin om alles, van bij
haar geboorte tot vandaag, nu ze eenendertig is, neer te laten schrijven in een roman over haar leven. Ze
heeft het over haar turbulente schoolcarrière, haar wilde uitgaansperiode en over haar liefdes.Maar vooral
over haar leven in armoede in onze welvaartsmaatschappij.
Met ‘Ik ben (n)iemand’ publiceert Guy Didelez opnieuw een aangrijpend, romantisch, soms humoristisch
verhaal, dat je niet licht zult vergeten. Het is vooral een verhaal dat respect afdwingt voor de kracht en de
overlevingsvaardigheden die bij gezinnen in armoede dagelijks aan de orde zijn.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Afspraak:

e

e

maandagvoormiddag 18 maart 2019, 3 en 4 lesuur
CC De Werf - Aalst
gratis
10.10 op de speelplaats

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
Vakgroep Nederlands

Marie-Paule Haegeman
Directeur

