Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s)
en aan de leerlingen van H4 en A4

Mijdrecht, 10 oktober 2022
Betreft: theatersport havo en atheneum 4; kenmerk 20221010-2126

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Op woensdag 2 november krijgt de school bezoek van theatergroep The big Mo. De leerlingen
nemen deel aan een improvisatie theaterworkshop en een aansluitende voorstelling van deze
theatergroep.
Deze workshop is onderdeel van het curriculum Cultureel Kunstzinnige Vorming.
De workshop is gericht op het delen van de technieken die improvisatie en creatief
samenwerken mogelijk maken. Wij verwachten dan ook dat de leerlingen op een actieve
manier deelnemen aan de workshop.
De
H4
H4
H4

eerste
CKV 1
CKV 2
CKV 3

ronde is van 08.30-09.30 uur voor:
/ H4A
/ H4B
/ H4C

De tweede ronde is van 09.45-10.45 uur voor:
A4 CKV 1 / A4A
A4 CKV 2 / A4B
H4 CKV 4 / H4D
De derde ronde is van 11.00-12.00 uur voor:
H4 CKV 5 / H4E
H4 CKV 6 / H4F
Alle klassen worden van 12.30 uur tot 13.30 uur in de aula verwacht voor de voorstelling.
Als de klassen geen workshop volgen, dan volgen zij de lessen volgens het lesrooster.
Leerlingen die deze workshop al eerder hebben gedaan en geen CKV meer volgen zullen
worden vrijgesteld van deze activiteit.
In de workshop zullen de leerlingen leren en oefenen met actief luisteren, open staan voor
ideeën, verbeelding gebruiken, samenwerken, emoties gebruiken en herkennen,
concentreren, het gebruik van verbale en non-verbale communicatie en flexibel om gaan met
verandering.
Wij vertrouwen erop u en de leerlingen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
mw. N. Willers en mw. A. van der Lee,
docenten
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