
Aan de ouders/verzorgers van  
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Zaandam, 2 oktober 2017 
 
 
 
 
Onderwerp: discoavond leerjaar 1 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Uw zoon/dochter zit inmiddels een week of vijf op Compaen en de mentoren (en leerlingen) 
vinden het tijd worden voor een gezellige activiteit voor alle leerlingen van het eerste leerjaar. 
Vandaar dat we een schoolfeest gaan organiseren met het thema “Halloween”. Dat doen we 
niet (helemaal) zelf: een gedeelte van de organisatie ligt in handen van leerlingen van de 
bovenbouw in het kader van hun onderwijsmodule “ondernemen”. Uiteraard zijn er 
voldoende collega’s aanwezig op het feest!  
 
Het schoolfeest wordt gehouden op: 
 

Vrijdag 13 oktober van 19.30 - 22.30 uur 
 
 
in de aula van Compaen, Nieuwendamstraat 6, 1507 JE Zaandam. 
 
De avond is alleen toegankelijk voor leerlingen van het eerste leerjaar van Compaen. 
Introducés worden dus niet toegelaten. Uiteraard is roken en het nuttigen van alcoholische 
dranken verboden. Leerlingen kunnen vanaf 19.30 uur de school in. Om 20.00 uur gaat het 
hek en deur op slot en bevinden de leerlingen zich allemaal in school. Vanaf 22.00 uur 
kunnen de leerlingen opgehaald worden/naar huis gaan. Het tussentijds ophalen van 
leerlingen kan alleen als de mentor daarvoor een schriftelijk verzoek heeft ontvangen. De 
discoavond eindigt om 22.30 uur. 
 
Omdat we graag willen weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten, moeten de 
belangstellenden zich opgeven bij hun mentor. Dit kan tot en met woensdag 11 oktober. De 
toegangsprijs voor de discoavond bedraagt € 3,00. Voor dit geld wordt een professionele d.j. 
ingehuurd. Degenen die betaald hebben, ontvangen van hun mentor een toegangskaartje, 
dat ze vrijdag 13 oktober moeten kunnen tonen. Tevens moeten de leerlingen hun 
schoolpasje op die avond meenemen. Consumpties, chips e.d. worden gratis verstrekt. 
 
Ik wens de leerlingen alvast veel plezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
J. van Loo 
Afdelingsleider onderbouw   
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