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Betreft: “Halloween party”
Schoolfeest klas 1 & 2
Den Haag, 24 oktober 2017
Beste jongens en meisjes,
Geachte ouders/verzorgers,
Graag nodigen wij de leerlingen van klas 1 & 2 van het Segbroek College uit voor
een spetterend eerste schoolfeest op vrijdag 27 oktober as.
Vrijdag 27 oktober staat in het thema van Halloween, vandaar dat het Segbroek op
deze datum een spookachtig goed feest organiseert.
Het feest zal plaatsvinden op ons gebouw aan de Klaverstraat in Den Haag en
volledig in de sfeer van Halloween plaatsvinden.
Gedurende de avond zal er een verkiezing zijn voor de twee beste kostuums van de
avond. Daarnaast kan er gedanst worden de ‘ Freaky Friday’ hits van onze dj.
Graag zien we jullie terug op deze spannende vrijdag 27 oktober!!
Even de feiten op een rijtje:
- schoolfeest Segbroek klas 1 & 2: Halloween party
- datum: vrijdag 27 oktober as., 20.00 – 23.30/24.00 uur
- het schoolfeest is alleen bestemd voor alle Segbroekers van klas 1, & 2, dus
geen introducé(e)s. Nodig a.u.b. geen “vrienden” voor de deur uit!
- Toegangsbewijzen aan de zaalingang à 5 euro p.p.. (+ 5 gratis
consumpties.)
- Neem je schoolpas mee!
- tussen 19.55 en 20.45 uur worden de leerlingen verwacht; daarna gaan de
deuren dicht;
- Het schoolfeest duurt voor brugklassers tot uiterlijk 23.30 uur; de
tweedeklassers mogen tot 00.00 uur blijven;
- Gebruik van alcoholische drank is absoluut niet toegestaan.
Bij drankgebruik vooraf wordt de toegang tot het feest geweigerd.
- Dresscode: Halloween, Freak Night!!
Het wordt vast een fantastisch feest! Tot vrijdag de 27e oktober!
Met vriendelijke groeten namens de mentoren/teamleiders van klas 1 & 2,
Q. Verseput

