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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de alle leerlingen van het VeenLanden College 

 

 

 

Betreft: VeLoCity schoolfeest 3 juli 2015 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Na het grote succes van vorig jaar wordt dit jaar de tweede editie van het VeLoCity 

schoolfeest gehouden! Het feest is voor alle leerlingen uit de klassen 1 t/m 6 van het 

Veenlanden College. Examenleerlingen zijn meer dan van harte welkom! Zo sluiten we 

gezamenlijk het schooljaar af. 

Met deze brief hopen wij u te kunnen informeren over wat u en uw kind(eren) dit jaar 

kunnen verwachten.  

 

Het thema van dit jaar is ‘Survival of the Fittest’. Hierbij kunt u denken aan: overleven in 

een jungle, een hindernissenbaan en enkele verrassende activiteiten! 

Natuurlijk is er een bijbehorende dresscode: dierenprints, kleurrijke junglevogels, een 

‘dieren-onesie’ of een tropenhoed. Hopelijk maken de leerlingen er (net zoals vorig jaar) 

iets leuks van!  

 

De kaartverkoop begint op woensdag 24 juni om 8 uur ’s morgens. Uw kind kan zich voor 

het feest via Magister inschrijven. Dit kan tot donderdag 25 juni 18.00 uur. Vrijdag de 

26e kunnen de bestelde kaartje opgehaald en betaald worden bij de teamleider van uw 

kind. Een kaartje kost dit jaar 5 euro.  

De bestelde kaartjes die na vrijdag niet zijn opgehaald (en betaald), komen te vervallen.  

 

Praktische informatie:  

• het feest is op vrijdag 3 juli, van 20.00 tot 24.00 uur op de locatie in Mijdrecht. Na 

21.00 uur kan niemand meer naar binnen. Zowel binnen als buiten zijn er 

activiteiten; 

• VeLoCity is geheel alcoholvrij, dus ook als je al 18 bent! Hier zal op gecontroleerd 

worden. De kluisjes kunnen niet gebruikt worden tijdens het feest; 

• er zullen mogelijkheden zijn om iets lekkers te eten of te drinken te kopen;  

• er zal gedurende het hele feest beveiliging aanwezig zijn. Op deze manier kan 

iedereen zonder zorgen een geweldige avond beleven!; 

• kaartverkoop verloopt digitaal via Magister, en de betaling en het ophalen van de 

kaartjes zal via de teamleiders verlopen. De prijs van een kaartje is 5 euro; 

• nogmaals: het thema is Survival of the Fittest! 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en natuurlijk hopen we zoveel 

mogelijk leerlingen te mogen verwelkomen op de tweede editie van VeLoCity!  

 

Met vriendelijke groeten, 

VeenLanden College 

 

 

 

Namens de feestcommissie, 

Sterre Westenbrink, leerling MA6 

Dhr P. Dool, teamleider 

Dhr R. van Tergouw, rector 
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