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Utrecht, 21 maart 2022 

 

 

Beste leerlingen en ouders, verzorgers, 

 

Door middel van deze korte nieuwsbrief willen je informeren over een aantal verbindende 

activiteiten tussen nu en de meivakantie. We hebben het enorm gemist om met elkaar samen 

activiteiten te beleven in een andere omgeving dan in het schoolgebouw. Het zijn activiteiten die 

niet direct gaan over Nederlands, Engels of wiskunde, maar die wel heel belangrijk zijn voor de 

onderlinge verbinding, vriendschappen en voor je persoonlijke ontwikkeling.   

 

 

28 maart schoolfeest 

Op 28 maart is er voor alle leerlingen een schoolfeest. Er mag weer gedanst worden! Omdat we 

de afgelopen jaren zijn gegroeid in leerlingaantal en we heel graag op korte termijn een feest 

wilden organiseren lukt het ons niet om het feest op één locatie te laten plaatsvinden.  

 

Zit je in leerjaar 1 of 2 dan vier je het schoolfeest in TivoliVredenburg. In de zaal Pandora ben je 

vanaf 20 uur welkom. Het schoolfeest duurt tot 23 uur. Je kan gebracht worden via de Kiss & 

Ride vlak voor TivoliVredenburg op de Catharijnesingel. Bij het ophalen kan er geparkeerd 

worden in de parkeergarage Paardenveld of onder Hoog Catharijne. Fietsen kunnen in de 

bewaakte fietsenstalling aan de Lange Vie neergezet worden. 

 

Zit je in leerjaar 3, 4 of 5 dan vier je het schoolfeest in Club Basis aan de Oude Gracht aan de 

Werf. Het schoolfeest start om 21 uur en duurt tot 0 uur (12 uur in de avond). Brengen kan ook 

bij de Kiss & Ride aan de Catharijnesingel of bij de Neude. Bij het ophalen kan geparkeerd 

worden in de parkeergarage Paardenveld of bij de Springweg. Fietsen kunnen in de bewaakte 

stalling aan de Lange Vie of aan de Neude worden neergezet. 

 

De leerlingenraad heeft als thema voor het schoolfeest 80’s, 90’s, 00’s gekozen. Van dinsdag 22 

maart tot en met maandag 28 maart worden in de kantines op de locaties kaartjes verkocht. 

Kaartjes kosten 10 euro en kunnen alleen contant betaald worden. Bij het kaartje zijn twee 

drankjes inbegrepen. Uiteraard is het niet verplicht om naar het schoolfeest te gaan.  
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19 en 21 april festival voor leerlingen en ouders op de Noordse Parklaan 

Zit je in leerjaar 1 of 2 dan heb je de pech dat je ouders waarschijnlijk nog nooit op school zijn 

geweest. Gesprekken met je mentor hebben vooral via Teams plaatsgevonden en je ouders 

weten misschien niet wie je docent wiskunde of I&P is. Om elkaar te ontmoeten en om samen 

leuke ervaringen op te doen organiseren we een festival op de Noordse Parklaan. Op 19 april 

vindt het plaats voor leerlingen en ouders van leerjaar 1; op 21 april voor leerlingen en ouders uit 

leerjaar 2. Het festival bestaat uit workshops die gegeven worden door externe workshopleiders. 

Daarnaast staan er meerdere foodtrucks die voor lekker eten zorgen. Zo kan het zijn dat je 

ouders aan het vuurspuwen zijn met je docent Nederlands en jij een frietje eet met je 

gymdocent. Het festival start om 17 uur en eindigt om 20 uur. De uitnodiging hiervoor wordt 

begin april naar leerlingen en ouders uit leerjaar 1 en 2 gemaild.  

 

Na de meivakantie volgen meer verbindende activiteiten. Er gaan dan meer workshops 

aangeboden worden. De eindexamenleerlingen gaan op een stedentrip. Voor hen vindt er ook 

een gala plaats. Er wordt een kijkavond georganiseerd voor alle niet-examenklassen. We gaan 

met alle leerlingen naar Down Under en er volgt wellicht nog meer. Informatie hierover zal in de 

komende nieuwsbrieven gedeeld worden. 

 

Mocht je vragen hebben of graag nog even contact hebben over de komende activiteiten, neem 

dan vooral contact op. 

 

 

Groet, 

Team X11 

 

 

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter  

jeppedenuijl@x11.nu   moniekrieter@x11.nu  

0618334748    0622604656 
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