
Zwolle, 19 november 2021 

 

Betreft: Belangrijke informatie over de PPA 

 

Beste klas 6 leerlingen,  

 

Vrijdag 26 november is het eindelijk zo ver; de PPA! In deze brief staan alle dingen die belangrijk zijn 

voor deze dag, dus lees hem goed door!  

 

De planning voor de dag zelf zal er als volgt uit zien:  

13.15 - 14.45 uur  Laatste keer dansen oefenen in DIFF 

15.00 uur   Inloop voor klas 6 bij De Spiegel 

15.30 - 17.30 uur  Generale repetitie van stuk & dansblok  

17.30 - 18.30 uur  Avondeten  

18.30 -19.30 uur  Klaarmaken voor het optreden  

19.30 uur   Zaal open voor publiek  

20.00 uur   Aanvang show 

21.30 uur   Begin zesdeklassersstuk 

 

Om 15.00 uur is de inloop voor zesdeklassers. 

Zet je fiets in de fietsenstalling onder het theater. Als je voor de ingang staat, loop je links de hoek om. 

Hier is ook de artiesteningang waar jullie naar binnen kunnen. Hier zal de beveiliging aanwezig zijn om 

onder andere tassen te controleren op alcohol, drugs en andere dingen die niet in een theater thuis 

horen. Zorg er dus voor dat je van te voren goed checkt of dit niet per ongeluk nog in je tas zit. Wordt 

dit wel aangetroffen, kan je helaas niet deelnemen aan de PPA. 

 

Voor toegang in een theater is een QR-code verplicht, ook voor alle artiesten. Zorg er dus voor dat je 

maximaal 24 uur van te voren negatief bent getest of een herstelbewijs/vaccinatiebewijs hebt. De 

codes zullen bij de artiesteningang samen met de tassen worden gecontroleerd.  

 

De kaartverkoop zal plaats vinden op maandag 22 november. Alle kaartjes zijn €5,00 per stuk. Per 

zesdeklasser die meedoet aan de PPA zijn er 2 kaartjes gereserveerd, deze moet je nog wel betalen en 

ophalen bij de ZGB. Zelf heb je geen kaartje nodig als je meedoet, je kan dan als je wil een deel van het 

stuk voor de pauze bekijken vanaf het derde balkon. Als je niet meedoet met de PPA kan je maar 1 

kaartje kopen en zit je gewoon in de reguliere zaal. 

 

De pizza’s worden in de eetpauze om 17.30 uur geleverd bij De Spiegel. Als je je tikkie niet hebt 

betaald, heb je geen pizza. Hetzelfde geldt voor de mensen die de enquête niet hebben ingevuld, je 

moet dan voor je eigen eten zorgen.  

 

Voor de PPA zijn meerdere setjes kleding nodig en is er ook veel kleding die op elkaar lijkt bijvoorbeeld 

80 witte T-shirts. Het is daarom verstandig om in alle kleding je naam te zetten. Op die manier voorkom 

je dat je na de generale repetitie in iemand anders bezwete kleding op het podium staat.  

 

 



Hieronder nog de kleding per dans:  

Opening:   Wit T-shirt + zwarte broek/legging  

Einddans:   Kleurrijk shirt + zwarte broek/legging 

Jongensdans:   Wit T-shirt + zwarte broek  

Meidendans:   “Sexy” shirt + zwarte broek/legging  

Koppeldans jongens:  Wit T-shirt + zwarte broek/legging 

Koppeldans meiden: Wit T-shirt + zwarte broek/legging + rokje  

Jumpen:   Trainingspak + petje (beetje tokkie)  

 

Als laatste wil ik jullie erop wijzen dat we in een theater zijn. Ruim gewoon al je zooi op, pak even een 

doekje als je iets laat vallen en gooi al je afval in de vuilnisbakken die in elke kleedkamer aanwezig zijn. 

Zorg ervoor dat alle kleedkamers aan het einde van de avond netjes worden achtergelaten. Het is heel 

fijn dat we in het theater mogen, dus laten we dat voor alle komende jaren zo houden! 

 

Tot slot heb ik er het volste vertrouwen in dat we er iets heel leuks van gaan maken en hoop ik dat het 

een avond wordt om nooit te vergeten! Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan mag je 

me altijd appen! 

 

Groetjessssss 

Sann (06-364 55 674) 


