
Aan de ouders/verzorgers en leerlingen 
van Compaen VMBO leerjaar 2, 3 en 4  
   
UCN 17/18 08 7      
Zaandam, december 2017 
  
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op donderdagavond 21 december wordt het Compaen-Kerstgala voor leerjaar 2, 3 en 4 
gehouden in: 

LAS VEGAS, K. Kanstraat 4 in Zaandam.  
De avond begint om 20.30 uur en eindigt om 23.45 uur. 

 
De school huurt LAS VEGAS af, compleet met personeel, apparatuur, beveiliging en DJ, 
waardoor we verzekerd zijn van een goed feest. Dit feest is alleen voor leerlingen van 
Compaen VMBO. Introducés zijn dus niet toegestaan. 
 
Voor feesten buiten de school hanteren wij de volgende regels: 
• De school is verantwoordelijk voor het feest zelf, maar niet voor de heenreis naar 
 Las Vegas en de terugreis naar huis.  
• De deur is open om 20.00 uur en gaat om 21.00 uur dicht. Daarna kunnen de 

leerlingen niet meer naar binnen. De leerlingen die na 21.00 uur naar buiten gaan 
kunnen niet meer naar binnen.  

• Er is gedurende de hele avond permanent toezicht van leerkrachten en 
 schoolleiding. De bewaakte garderobe is gratis maar wel verplicht. 
• Er wordt alleen frisdrank geschonken en in de zaal mag niet worden gerookt.  
• Als blijkt dat een leerling van te voren alcohol heeft gedronken wordt hij/zij naar  huis 
 gestuurd en worden de ouders op de hoogte gebracht.  
• Er mag geen drank (fris-alcohol) meegenomen worden in de disco. 
• De leerlingen dienen hun schoolpasje bij zich te hebben. 
 
De leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 kunnen een kaartje kopen op: 
 

 11 t/m 15 december tussen 12.05 en 12.30 uur. 
 

Voor de TL leerlingen is dat op het TL leerplein. 
Voor de Basis en Kader leerlingen is dat op het B/K leerplein (beneden) 

 
Er kunnen maar 425 personen in Las Vegas toegelaten worden. Dus let op: vol is vol! 

 
De leerlingen moeten de ingevulde onderstaande strook inleveren en 4 euro betalen.  
Bij de entree van Las Vegas krijgen de leerlingen bij het inleveren van hun kaartje een 
consumptiebon. Consumpties kosten 2 euro. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Schoolleiding Compaen VMBO 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Ondergetekende ouder/verzorger van: __________________________uit klas: __________ 
 
gaat akkoord met de voorwaarden voor het Compaen-Kerstgala d.d. 21-12-2017. 
 
       Handtekening: _________________________ 


