
Aan de ouders van de leerlingen 

Aan de leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste graad 

Ter informatie 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

 

 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/BRIEF toneelvoorstelling 5-11-2019 
 
 

Uitstap toneelvoorstelling CC De Werf Aalst Meneer Linh’ - Theater Tieret dinsdag 12/11/2019 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de 
toneelvoorstelling Meneer Linh’ - Theater Tieret.  
 
Meneer Linh ontvlucht zijn door oorlog geteisterde land, op zoek naar een betere toekomst voor zijn 
kleindochter en zichzelf. Maar het nieuwe land voelt vreemd en koud aan. Tot hij op een dag meneer 
Verstichelen ontmoet. Die vertelt hem honderduit over het nieuwe land, de nieuwe stad en nieuwe 
gezichten. Warme woorden in een nieuwe taal. Ze verstaan elkaar niet. Maar toch luisteren ze, heel 
gretig, woord voor woord. 

Op een dag worden Meneer Linh en zijn kleindochter plotseling overgeplaatst naar een gesloten 
inrichting, elders in de vreemde, koude stad … 

Heel vrij naar 'Het kleine meisje van meneer Linh' (Philippe Claudel) 

De belangrijkste spelregels en gedragscodes in het theater: 

 Jassen en tassen horen aan de kapstok. 

 Mobiele telefoons worden uitgeschakeld. 

 Tijdens de voorstelling blijft het publiek zitten. Er wordt ook niet naar het toilet gegaan. 

 Tijdens de voorstelling is het publiek stil. Er mag natuurlijk wel meegeleefd worden, maar het 
is niet de bedoeling medeleerlingen te storen. 

 Tijdens de voorstelling wordt er niet gegeten of gedronken. 
 

Wanneer: dinsdag 12 november 2019 om 13:45 (vertrek: 13:20 op de speelplaats) 
Waar: CC De Werf Aalst 
Prijs:    7 EUR (wordt verrekend via het voorschot) 
Duur:  60 minuten 

 
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Brecht Van den Bossche 
Veerle Keppens 
Maaike Dhaenens Marie-Paule Haegeman 
Vakgroep Nederlands Directeur 


