
Betreft: bezoek voorstelling ‘Like’ brugklassen op maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktober in het 
Forum 

  

Geachte heer, mevrouw, 

Op het Leeuwenhorst vinden wij het zeer belangrijk dat elke leerling kan zijn wie hij is. Dat je je veilig 
voelt op school en in de klas. Dat je je in een fijne omgeving op een optimale manier kan 
ontwikkelen. In de mentorlessen besteden de brugklasmentoren hier ruimschoots aandacht aan. Eén 
van de speerpunten in de mentorles bij start van het schooljaar is dan ook het creëren van een 
prettige en veilige sfeer in de klas waarin elke leerling zich gezien en gehoord voelt. 

Een onderdeel van deze mentorlessen is het bezoek van de theater voorstelling ‘Like’, gespeeld door 
de educatieve jongerentheatergroep Playback. In deze voorstelling worden de thema’s groepsdruk, 
buitengesloten worden, pesten en de invloed van social media bespreekbaar gemaakt. Leerlingen 
worden tijdens de voorstelling geconfronteerd met de gevolgen van pesten. Na de voorstelling 
durven leerlingen te praten over ongemakkelijke onderwerpen en krijgen ze meer inzicht in zichzelf 
en de wereld om hen heen. Uiteraard is de mentor aanwezig bij het theaterbezoek. 

De voorstelling ‘Like’ wordt gespeeld in het Forum van Leeuwenhorst. De mentor zal tijdens de 
mentorles de zogenaamde  theaterregels met de klas doornemen. Kort gezegd, tijdens de 
voorstelling ben je stil en toon je respect naar de spelers, je telefoon zit vanzelfsprekend in je tas en 
staat op stil. Fijn als u uw zoon of dochter hier ook aan herinnert. 

De voorstelling wordt bezocht op maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktober in het Forum op school. 

Datum - tijd Klas 

Maandag 8 oktober  10.00 – 11.30 L1bA, L1bG 

Maandag 8 oktober  12.00 – 13.30 L1bB, L1bH 

Dinsdag 9 oktober 10.00 – 11.30 L1bC, L1bD, L1bJ 

Dinsdag 9 oktober 12.00 – 13.30 L1bE, L1bF, L1bI 

  

Van maandag 8 oktober tot en met donderdag 11 oktober hanteren wij een verkort rooster 
in  verband met de leerlingbesprekingen. De lestijden zullen dan 40 minuten duren in plaats van 60 
minuten. Wellicht ten overvloede volgt hieronder de lessentabel bij een verkort rooster. 

1e uur 08.45 – 09.25 

2e uur 09.25 – 10.05 

3e uur 10.05 – 10.45 

pauze 10.45 – 11.05 

4e uur 11.05 – 11.45 

5e uur 11.45 – 12.25 



6e uur 12.25 – 13.05 

pauze 13.05 – 13.25 

7e uur (vervalt) 13.25 – 14.05 

  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

M. Overweg 
Coördinator brugklassen 

 


