Tilburg, augustus 2018
Betreft: Theresiadag 2 oktober 2018
Beste leerling, ouder/verzorger,
Op dinsdag 2 oktober viert het Theresialyceum haar 92e verjaardag. Op deze Theresiadag worden er
verschillende sportieve en culturele activiteiten georganiseerd. Je mag zelf kiezen welke twee
activiteiten jij wil gaan doen, hiervoor schrijf je je in op Magister. Klas 1 t/m klas 6 kiezen uit dezelfde
onderdelen, waardoor er per ronde een leuke mix van Theresianen ontstaat. De organisatie van de
dag ziet er als volgt uit:
9.45uur
10.00uur- 12.00uur
12.00uur- 12.45uur
12.45uur
13.00uur-15.00uur

Aanwezig op locatie van eerste activiteit
Activiteit ochtend
Pauze
Aanwezig op locatie van tweede activiteit
Activiteit middag

Zoals in het schema te zien is, zijn er twee rondes waarin verschillende sportieve of culturele
activiteiten worden georganiseerd. Je kunt dus twee verschillende activiteiten kiezen. Je mag kiezen
voor twee sportieve activiteiten, twee culturele activiteiten of je kiest voor een mix. Houd er
rekening mee dat de activiteiten op verschillende locaties plaatsvinden. Zorg dat je een fiets ter
beschikking hebt.
Je kunt vanaf 30 augustus 17.00u de activiteiten op Magister zien. Vanaf zondag 2 september 20.00u
gaan de inschrijvingen open. Je kunt je inschrijven tot woensdag 5 september 20.00u. Vol = vol, dus
wees er snel bij. Schrijf je niet op tijd in, dan word je door ons ingedeeld. Deelname aan de
Theresiadag is verplicht, als je niets kiest, dan kiezen wij voor jou.
Hoe schrijf je in?
1. Ga naar Magister;
2. Ga naar activiteiten;
3. Open eerst Theresiadag 2018 – OCHTEND activiteit. Check alle onderdelen;
4. Kies een onderdeel naar keuze;
5. Schrijf je in voor dit onderdeel, door op ‘inschrijven’ te klikken
Je hebt je reeds voor één onderdeel ingeschreven, toppertje!!
6. Open Theresiadag 2018 – MIDDAG activiteit. Check alle onderdelen.
7. Kies een onderdeel naar keuze;
8. Schrijf je in voor dit onderdeel, door op ‘inschrijven’ te klikken

De inschrijving start op zondag 2 september 20.00u en
sluit op woensdag 5 september 20.00u.
Je hebt je nu voor twee onderdelen ingeschreven, kei goed!
namens de ‘Theresiadag commissie’,
Mevr. A. Slegers,
Dhr. F. Schijvens,

Mevr. F. Westerburgen,

Mevr. N. de Veer

