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Theater ‘Buzz’ , zesde jaren 
 
 
Beste ouder, beste leerling 

Tijdens het vak Nederlands zal er dit jaar af en toe gepraat worden over theater. Aangezien acteurs, 
een mooie theaterzaal, kostuums en rekwisieten nog altijd meer zeggen dan droge theorie, zullen we 
daarom op dinsdag 4 februari Buzz bijwonen in theaterzaal De Studio in Antwerpen.  

Buzz  is een meeslepend verhaal over grote liefde en het verlies ervan, over groot talent en het niet 
gebruiken, over een grote wereld en het overzicht kwijt zijn. Charlotte Vandermeersch van 
theatergezelschap Kopergietery bewerkt de bejubelde debuutroman Buzz Aldrin, waar ben je 
gebleven? van de Noorse schrijver Johan Harstad tot een totaalbeleving in woord, muziek en beeld.  

Het toneelstuk begint om 13.30 uur. Om 12.10 uur moeten alle leerlingen terug op school zijn. 
(Leerlingen met een 5de lesuur nemen ook pauze vanaf 11.40 uur.) Om 12.15 uur zetten we onze 
rugzakken in de poly en verzamelen we zo snel mogelijk op de speelplaats om met de bus te 
vertrekken. 

Het einde is voorzien om 15.00 uur in Antwerpen, we keren met de bus terug. Aangezien wij pas om 
15.45 uur terug op school verwacht worden, vallen de keuzevakken weg.  

De prijs van deze uitstap wordt geraamd op 10 euro en wordt verrekend via de schoolrekening.  

Als je rechtstreeks naar huis wil terugkeren geef je ten laatste op maandag een schriftelijke toelating 
af aan mevrouw Hammerich. Op dinsdag zelf worden geen uitzonderingen toegestaan.  

Wij zijn ervan overtuigd dat dit theateruitje leerrijk, maar vooral ontspannend is en hopen dat uw zoon 
of dochter ervan zal genieten.  

Met vriendelijke groeten  

Ingeborg Bulckens, Elke van Cotthem      W. De Leeuw 
Laure Cuyckens, Katja Hammerich 
 
Leerkrachten Nederlands       Directie 
 

Bij deze uitstap worden naast vakgebonden leerplandoelen ook vakoverschrijdende  

eindtermen (VOET) nagestreefd uit de volgende context(en): 
Sociorelationele ontwikkeling- Socioculturele samenleving – 

Politiek-juridische samenleving 

 
 


