Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Avila College

Onderwerp: Schoolfeest
Kenmerk : AB1819050.damp
Hengelo, 8 november 2018
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
We organiseren voor de klassen 1 t/m 4 weer een grandioos Schoolfeest!
Dit feest vindt plaats bij Club Merlijn, Langestraat 16, Hengelo.
We willen dat het feest goed en gezellig verloopt. Hieronder daarom enkele details en afspraken met
betrekking tot de feestavond.
Datum en tijden:
 Het feest vindt plaats op donderdag 22 november 2018 van 20.00 uur tot 00.00 uur.
(klas 1 en 2 tot 22.30 uur!)
 Het feest is voor alle klassen van Avila College Hengelo en wordt gehouden in
“Club Merlijn”.
 De verantwoordelijkheid van school stopt om 22.30 uur voor klas 1 en 2 en om 00.00 uur voor
klas 3 en 4.
 Na 21.00 uur worden er geen mensen meer toegelaten. Wil je graag komen, maar kun je niet
voor 21.00 uur? Meld dit ruim van te voren bij mevrouw Geertje.
 De kaartverkoop is op maandag 19, dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 november in
de 1e en 2e pauze.
Algemeen:
 Introduceés worden niet toegelaten.
 De toegang is 2,00 euro (in de voorverkoop) en 3,00 euro (bij club “Merlijn”)
 Het is verplicht je schoolpas te tonen bij de ingang. Zonder schoolpas geen toegang.
 De consumpties kosten €1,50 per stuk. Leerlingen betalen met contant geld aan de bar.
 Jassen en tassen kunnen worden achtergelaten bij de garderobe. Bij vermissing ligt geen
enkele verantwoordelijkheid bij de organisatie noch bij de school. Neem dus alleen dingen
mee die je echt nodig hebt!
 Tijdens het feest kun je niet zonder toestemming van de leiding/organisatie naar buiten.
 Gezien het flexrooster kan een leerling er zelf voor kiezen om op de vrijdag na het schoolfeest
het eerste flexuur al dan niet te benutten.
Alcoholgebruik:
 Er wordt op het feest geen alcohol geschonken. Leerlingen die in het bezit zijn van alcohol of
bij wie alcoholgebruik wordt geconstateerd, zullen van het feest worden verwijderd en hebben
geen toegang meer tot schoolfeesten.
 Mensen die voor het feest hebben “ingedronken” worden niet tot het feest toegelaten.
(ter controle kan er een blaastest worden afgenomen).
Deze regels gelden voor iedereen. Wanneer je deze regels respecteert, ontstaan er geen problemen
en heeft iedereen een fijne avond!
We hopen jullie bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. We zijn ervan overtuigd dat het een
knalfeest wordt, dus kom allemaal!!!
Met vriendelijke groeten,
de teamleiders,& de feestcommissie

