
 

Datum 15 december 2022 
Onderwerp Bioscoop 
  

Behandeld door A. Spijkers 
Telefoonnummer 0513 - 482 166 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Zoals u in de nieuwsbrief heeft gelezen, gaan we met alle leerlingen op vrijdag 

23 december naar de bioscoop! 

Anders dan in de nieuwsbrief was vermeld, gaan we niet naar Heerenveen maar naar de 

bioscoop CineSneek in Sneek, aan de Leeuwenburg 12. 
 

Deze klassen moeten om 9.15 uur bij de ingang van de bioscoop zijn:  

• 1a – 1b – 1c – 1d – 1e – 2a – 2c – 2f – 2g – 4a – 4b – 4c. 

Deze klassen moeten om 9.30 uur bij de ingang van de bioscoop zijn:  

• 2b – 2d – 2e – 3a – 3c – 3e.  

Deze klassen moeten om 9.45 uur bij de ingang van de bioscoop zijn:  

• 1f – 1g –3b – 3d – 3f. 

 

De leerlingen moeten zelf zorgen dat ze op het juiste tijdstip bij de ingang van de 

bioscoop zijn. Leerlingen die met de fiets komen, kunnen de fiets niet voor de ingang van 

de bioscoop plaatsen. Er is voldoende parkeerplek voor fietsen bij Theater Sneek aan de 

Westersingel 28. Vanaf hier is het 5 minuten lopen naar de bioscoop.   

 

Het is mogelijk dat leerlingen gezamenlijk onder begeleiding van medewerkers van de 

school naar de bioscoop fietsen. Voor wie hier behoefte aan heeft geldt dat we 

verzamelen om 8.25 uur op het schoolplein en vertrekken om 8.30 uur.  

 

Tijdens de film is er een pauze, leerlingen hebben dan de gelegenheid om zelf iets te 

kopen bij de Biosbar. Na afloop van het bioscoopbezoek zijn de leerlingen vrij en mogen 

ze genieten van een welverdiende kerstvakantie. Op maandag 9 januari hebben de 

leerlingen nog geen les vanwege een studiedag voor personeel.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neemt u dan 

gerust contact op met de coach van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
8500 AA Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 


