Waalwijk, 7 mei 2019

Betreft: Gala Walewyc
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op dinsdag 21 mei vindt het gala van uw zoon/dochter plaats. Het gala zal bestaan uit
een defilé en een galafeest. Deze activiteit wordt gehouden omdat we het jaar feestelijk
af willen sluiten en dat uw kind hier op een later tijdstip met een goed gevoel en mooie
herinneringen op terug kan kijken.
HET DEFILÉ
Het defilé (start om 19:30 uur) is de aankomst van uw kind bij de rode loper. Vaak zien
wij dat leerlingen iets regelen waarmee ze arriveren tijdens dit defilé. Dit kan verschillen
van een fiets tot een limousine. Het is aan uw kind zelf om dit te regelen, eventueel met
een groep vrienden en/of vriendinnen. Verwacht wordt dat er ook dit jaar veel auto’s
worden geregeld voor het arriveren op het defilé. Daarom verzoeken wij de chauffeur(s)
om zich op een bepaalde manier op te stellen zodat iedereen op een ordelijke manier
arriveert. Het is de bedoeling dat de auto’s zich parallel aan de Olympiaweg opstellen van
Sporthal de Zeine richting de Walewyc. Parkeerregelaars zullen ervoor zorgen dat ieder
vervoermiddel de juiste weg wordt gewezen.
Natuurlijk bent u bij deze van harte uitgenodigd om foto’s te maken van dit defilé.
HET GALAFEEST
Wanneer uw zoon/dochter uit is gestapt (en de foto’s gemaakt zijn), kan hij/zij aan de
zijkant van de rode loper aansluiten om te kijken naar de aankomst van de andere
leerlingen. Ook mag uw kind zich begeven naar het schoolplein. Daar verzamelen alle
leerlingen zich na het defilé en zullen de docenten gezamenlijk met de leerlingen een
proost uitbrengen. Daarna begint het galafeest in het atrium. Tijdens dit galafeest zijn er
hapjes, frisdrank, muziek en entertainment aanwezig. Het galafeest duurt tot 23:00 uur.
Er wordt op dit feest géén alcohol geschonken en wij gaan er dan ook vanuit dat de
leerlingen geen alcohol meenemen. Introducés zijn niet toegestaan.
Wij hopen dat het gala ook dit jaar weer een groot feest wordt!
Met vriendelijke groet,
B. Kroon
Leerlingcoördinator klas 4

