
Let op deze brief is een ticket 
waard 

Geachte CKV-leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
Dit jaar heb je CKV! Culturele en Kunstzinnige Vorming. Dat is geen kennisvak, maar een 
ervaringsvak. Je gaat van alles actief meemaken op het gebied van kunst en cultuur, zowel binnen 
school als erbuiten. Zo ga je enkele culturele activiteiten ondernemen, zoals het bezoeken van een 
gebouw, of museum, of een voorstelling, enz. Enkele activiteiten mag je zelf bedenken, maar een van 
die activiteiten ga je beslist in de Nieuwe Nor of in het Parkstad Limburg Theater bezoeken. School 
heeft je kaartje al gekocht! Je mag wel zelf, uit een selectie die je in de klas wordt gepresenteerd, 
kiezen welk concert of welke voorstelling je daar gaat bezoeken. 

Als je na de klassikale presentatie van het hele aanbod een voorkeur hebt voor een voorstelling in het 
Parkstad Limburg Theater of een concert in de Nieuwe Nor moet je deze ook daadwerkelijk bezoeken. 
Natuurlijk willen we geen enkel kaartje verspillen of verloren zien gaan. Een aantal dingen zijn daarom 
belangrijk voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) om te weten.  

-Mocht je ziek zijn in de week van je voorstelling of concert, zeg het dan tegen ondergetekende of 
mail me. Dan kan ik er nog op tijd voor zorgen dat je kaartje naar iemand anders gaat en dat jij een 
kaartje voor een andere voorstelling of concert krijgt als je weer beter bent. 

-Kijk goed in je agenda/jaarplanning van school (site) en op de thuiskalender of je dan wel echt 
kan. (ben kritisch op afspraken bij je bijbaantje, verjaardagen, sportcompetities, buitenlandse 
schoolreizen, excursies, enz.) Kun je toch niet, kies dan een andere voorstelling of concert die ook 
jouw interesse heeft. Van ouder(s)/verzorger(s) vragen we medewerking bij het plannen op de 
kalender(s). Mocht je toch niet kunnen op de dag dat de voorstelling of het concert plaatsvindt en je 
hebt geen geldige reden, dan vragen wij van jou 10 euro retour. 

-Misschien is het overbodig te vragen, maar eenmaal bij de voorstelling of het concert aangekomen 
vragen we om gepast gedrag. Gedrag zoals we van onze leerlingen eigenlijk wel gewend zijn. In 
tegenstelling tot in de bioscoop wordt er tijdens een voorstelling in het Parkstad Limburg Theater niet 
gedronken of gesnoept. Ook met de telefoon spelen of praten is ongepast. De voorstelling of het 
concert zie je helemaal tot het einde. Ook al valt het tegen, het is ongepast om de zaal voortijdig te 
verlaten.  

Op vrijdag 9 november kun je je kaartje in de tweede pauze komen ophalen/reserveren. Enkele 
docenten zitten dan klaar voor je in de bovenbouwkantine op de eerste verdieping. Wie het 
eerst komt heeft de meeste keus. Het is wel slim om meer voorkeuren te maken, voor het geval 
jouw eerste voorkeur al is uitverkocht. 

In de hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik jullie veel plezier met CKV en 
het bezoeken van je culturele activiteiten! 

 

 

Met vriendelijke groetjes van jullie CKV docenten. 

 

d.wijnen@charlemagnecollege.nl 

 

zoz 

mailto:d.wijnen@charlemagnecollege.nl


 

Ik ben ervan op de hoogte dat mijn zoon/dochter een culturele activiteit zal bezoeken op 
kosten van school. Ik ben ervan op de hoogte dat wanneer de gereserveerde 
voorstelling/concert zonder geldige reden toch niet bezocht wordt door mijn zoon/dochter dat 
hij/zij 10 euro moet terugbetalen aan school. 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

 

 

_________________________ 

 

Mijn ticket: 

 
Naam leerling (voor- en achternaam): ___________________________________________ 

Klas:     EHa4A    EHa4B   EHa4C   EHa4D   EHa4E   EVw4A   EVw4B   EVw4C (omcirkel) 

 

Leeftijd:_____________________ 

 

Mijn voorkeuren: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

 

 Ik heb graag dat school mijn kaartje bewaart tot vlak voor het concert/de voorstelling 

Het kaartje kom ik dan ophalen in week:___________________________________ 

 Ik heb graag mijn kaartje meteen mee naar huis en zal het zelf goed bewaren 

 

 

Lever dit blad in op vrijdag 9 november tijdens de tweede pauze 
 

 


