
 

Beste leerling klas 1/2,   

 

Hieronder een overzicht van hoe laat je waar moet zijn in de lustrum week. Dit geldt alleen 

voor de mentorklas onderdelen. Je moet zelf je afspraken voor FC, Plaza en sterrenslag 

bijhouden. 

 

Voor alle onderdelen verzamel je in een vast lokaal!!!  

Zie schema onderaan deze brief, voor het lokaal van jouw klas! 

 

Maandag: 

Geen programma. (Alleen opbouwen plaza als je daar bericht over gehad hebt)  

 

Dinsdag: 

Marathon 

Voor de marathon kom je al in sportkleding naar school, laat waardevolle spullen thuis of in 

je kluisje. Niks in de kleedkamers laten! Neem bij slecht weer, droge kleding voor na afloop 

mee.  

De startijd van jouw klas en het lokaal om te verzamelen vind je onderaan deze brief! 

 

Openingsshow 

15.00 uur plaza medewerkers (iedereen die dinsdag op het plaza moet helpen) 

15.45 uur klas 1 en 6 

16.30 uur klas 2 en 5 

17.30 uur klas 3 en 4 

Je verzamelt in je eigen lokaal! (Zie schema) 

 

Daarna zijn de plaza's geopend, dus neem wat geld mee voor wat lekkers! 

 

Woensdag: 

8.30-12.00 uur  Sterrenslag (ochtendgroep) 

12.30-16.00 uur  Sterrenslag (middaggroep) 

Je krijgt hiervoor info via je teamcaptain!  

Spullen laat je in je kluisje. (Je lokaal is niet beschikbaar!) 

Als je niet meedoet, kom je uiteraard wel je klas genoten aanmoedigen! 

15.00 -21.00 uur is de plaza gezellig open. 

 

Donderdag: 

12.30 – 15.00 Lunch + The Biggest Quiz 

15.00 - 19.00 uur is de plaza gezellig open.  

Je verzamelt in je eigen lokaal! (Zie schema) 

Maak wat lekkers en vergeet niet iets te drinken mee te nemen!  

 

20.00 – 00.00 Schoolfeest XXL. Een kaartje kopen hoeft niet maar neem wel je schoolpas mee! 

 



 

Vrijdag: 

9.45 – 12.00 Cabaretfestival  

Je verzamelt in je eigen lokaal! (Zie schema) 

 

15.00 -19.00 uur is de plaza gezellig open. 

VAKANTIE! 

 

Lokalenschema en startijden marathon (dinsdag) 

 


