Beste eindexamenleerlingen en docenten,
Het einde komt in zicht! De laatste loodjes voordat we afscheid moeten nemen van
onze periode op het Theresia. Nog even blokken en doorbijten en dan beginnen de
examens. Daarna is het uiteraard tijd voor een welverdiende vakantie!
Maar, voordat het zover is gaan we eerst de boel nog even flink op stelten zetten!
Op donderdag 18 april van 20.00u tot 02.00u vindt het stuntfeest weer plaats.
De locatie is het Bosvreugd Cultuurbos aan de Reeshofdijk 12 in Tilburg.
Let op: entree is na 21.30 niet meer mogelijk, zorg dus dat je op tijd bent!
Mocht het weer een beetje tegenvallen, waar we natuurlijk niet vanuit gaan, dan is er
een gratis garderobe voor jassen en tassen beschikbaar. Houd er rekening mee dat
deze niet beveiligd is en het gebruik ervan dus op eigen risico is.
Drink met (je) mate(n)! Op het feest zal alcohol aanwezig zijn, maar er wordt geen
sterke drank geschonken. Bovendien wordt er alleen alcohol geschonken aan
leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. Deze leerlingen ontvangen bij entree een bandje.
Neem dus je ID mee! Dan kunnen wij je leeftijd controleren.
De consumptiebonnen kosten €2,- per stuk en zijn geldig voor zowel eten als
drinken.
We gaan er vanzelfsprekend vanuit dat de spullen en het personeel met respect
behandeld worden. Bovendien rekenen we erop dat diegene die drinken dit ook
verantwoordelijk zullen doen. Er zal beveiliging aanwezig zijn om erop toe te zien dat
het feest veilig en natuurlijk gezellig verloopt.
Op vrijdag 19 april is de stuntdag. Eindexamenleerlingen zijn dan lesvrij. We zijn druk
bezig om een leuke activiteit voor jullie te organiseren als eindknaller. Verdere info
hierover volgt later nog.
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hebben er uiteraard
hartstikke veel zin in en we gaan er met z’n allen een leuke jaarafsluiting van maken!
Groetjes,
De Stuntcomissie

