Hilversum, 28 September 2018
Betreft: Uitnodiging tentoonstelling project ‘Pandora’s Box’
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2
Vanaf dinsdag 16 oktober t/m vrijdag 19 oktober staat de projectweek ‘Pandora’s Box’ voor
de leerlingen van klas 2 in de planning. De leerlingen werken in dit project aan een
presentatie over de Griekse mythologie. Bij dit project zijn de vakken kunst & media,
Nederlands en techniek betrokken. Hierbij een overzicht van de tijden waarop de
leerlingen aanwezig dienen te zijn:
Klas 2A/2B/2C/2D/2F/2G
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober

09.15 – 14.30 uur
09.15 – 14.30 uur
09.15 – 14.30 uur
10.00 – 16.30 uur

Vrijdag 19 oktober vindt de afsluiting plaats van dit project. De leerlingen werken op die
dag het 3e t/m het 9e lesuur aan een tentoonstelling, waarin ze de zelfgemaakte Pandora’s
Box zullen laten zien.
U bent hierbij als ouder/ verzorger van harte uitgenodigd om deze tentoonstelling van alle
tweedejaars leerlingen te komen bewonderen. De tentoonstelling vindt plaats op de
begane grond en de eerste verdieping van het ALC en duurt van 15:30 uur tot 16:15 uur.
Wegens beperkte parkeergelegenheid willen wij u vragen om indien mogelijk op de fiets te
komen.
Klas 1 zal deze week bezig zijn met het project ‘De perfecte woonwijk’. Gedurende dit
project zijn deze leerlingen bezig geweest met de elementen uit de verschillende
woonwijken in Hilversum en hebben ze de geleerde stof in de praktijk gebracht tijdens het
veldwerk in de eigen woonwijk. U kunt deze projecten in de aula van het ALC komen
bewonderen.
Wij hopen van harte dat we u op vrijdag 19 oktober mogen verwelkomen!
Mocht u nog vragen hebben het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Kramer
Afdelingsleider Klas 1 & 2
d.kramer@atscholen.nl
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Assistent Afdelingsleider Klas 1 & 2
k.vanbroekhoven@atscholen.nl

