
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op vrijdagavond 13 september bezoeken onze leerlingen uit de vierde 
en vijfde klas havo het Shakespearetheater in Diever voor de voorstel-
ling ‘Maat voor maat’. 
 

Shakespearetheater  |  vrijdag 13 september 
 
Begin-/eindtijd 
 19.30 uur : uw zoon/dochter moet aanwezig zijn bij de ingang van 
  het Shakespearetheater (Hezenes 3, 7981 LD Diever) 
 23.00 uur : de voorstelling duurt tot ongeveer 22.30 uur 
 
Havo 4 | start vak CKV 
Dit schooljaar starten de havo 4 leerlingen met het bezoeken van deze 
voorstelling de reeks culturele activiteiten behorend bij het vak CKV. Bij 
deze reeks horen diverse verwerkingsopdrachten die gedurende het 
schooljaar worden uitgevoerd.  
 
Havo 5 | afsluiting vak CKV 
Aan het begin van dit schooljaar sluiten de havo 5 leerlingen het vak CKV 
af met een aantal lessen waarin de culturele activiteiten die in havo 4 heb-
ben plaatsgevonden en door ziekte van de betreffende docent nog niet 
zijn geëvalueerd, alsnog worden geëvalueerd. De laatste culturele activi-
teit voor uw zoon/dochter is het bezoeken van deze Shakespearevoorstel-
ling ‘Maat voor Maat’. 
 
Combinatiecijfer  
Het cijfer voor het vak CKV levert samen met de cijfers voor het profiel-
werkstuk en het vak maatschappijleer het combinatiecijfer.  
 
Meenemen  
 Warme kleding en regenjas: het Shakespearetheater is een buiten-

theater; het weer speelt dus een grote rol en de voorstelling wordt 
vrijwel nooit afgelast of onderbroken. Warme kleding is dus raad-
zaam, ’s avonds koelt het erg af en uw zoon/dochter zit de hele 
avond stil.   

 Een kussentje om op te zitten.  
 Iets te eten en te drinken (geen alcohol of energiedrank) is toege-

staan. 
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Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Annemiek Driessen, 
docent kunstvakken. 
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