
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de 1e en 2e klas en ISK (12, 13 en 14 jr) 
 

 
Venlo, 26 januari 2018 
Betreft: FlujasBal 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  beste leerling, 
 
Op donderdag 8 februari a.s. is er van 19.00 uur tot 22.00 uur het FlujasBal in de aula van 
onze school. Leerlingen (van de 1e en 2e klas en ISK (12, 13 en 14 jr)) en personeel mogen 
op die avond verkleed komen. 
 
Hieronder volgen enkele belangrijke afspraken: 
 

● De ingang is alléén aan de Hogeweg. Om veiligheidsredenen 
is de deur gesloten van 19.30 uur tot 22.00 uur. Leerlingen 
kunnen tussentijds dus niet naar binnen of naar buiten. We 
maken een uitzondering voor leerlingen die bijvoorbeeld 
moeten trainen en dus later komen. Zij moeten dat wel van 
tevoren kenbaar maken bij hun mentor en een briefje van de 
ouders overhandigen bij  binnenkomst. 

● De feestgangers kunnen hun fietsen op de parkeerplaats 
naast de hoofdingang plaatsen.  

● Wij verzoeken u uw zoon/dochter tussen 22.00 uur en 22.30 
uur op te halen; het schoolgebouw wordt nl. om 22.30 uur 
afgesloten. 

● Toegang is alléén mogelijk met een geldige leerlingenpas. 
● Consumpties betalen de leerlingen met munten die zij op deze 

avond kunnen kopen voor 0,50 per stuk. Teveel gekochte 
munten kunnen op het eind van de avond weer ingewisseld 
worden voor contant geld. 

 
Het muzikaal spektakel wordt verzorgd door één van onze docenten samen met één of 
meerdere leerlingen. 
 
Docenten en mentoren houden de hele avond toezicht en de school is telefonisch 
bereikbaar via 077-3590400. In het kader van de gezonde school delen wij oordopjes aan de 
leerlingen uit en dit feest is natuurlijk alcohol- en rookvrij. 
 
Op vrijdag 9 februari geldt i.v.m. de aanvang van Vastelaovend, een verkort lesrooster tot 
12.50 uur. 
 
Wij wensen iedereen een heel gezellig feest en verheugen ons op een geweldige avond! 
Met vriendelijke groet, 
Mentoren van de eerste en tweede klassen 


