
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 30 mei 2022 

 

Beste allemaal, 
 
Na een onderbreking van enige jaren is er dit jaar weer een gymnasiumdag op Were Di – een dag 
waarop alle leerlingen van deze opleiding elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken, 
workshops krijgen die anders dan het normale programma zijn.  
Tevens een dag waarop we ’s avonds graag ouders en leerlingen bij elkaar brengen om deze dag 
af te sluiten met een terugblik op de dag en een presentatie van de werkstukken bij het vak 
Expansio. 
 
De dag, die natuurlijk verplicht is voor de leerlingen (ook het avonddeel!), zal ’s ochtends in het 
teken staan van de Olympische Spelen. In heterogene teams samengesteld uit de klassen 1 tot en 
met 5 en genoemd naar acht steden uit de Griekse oudheid zal, na een defilé als opening, om het 
hardst gestreden worden voor de felbegeerde roem! Sporten zoals ze in de oudheid ook al 
gedaan werden zoals hardlopen, speerwerpen, verspringen. Het spreekt voor zich dat de 
leerlingen hun sportkleren meenemen of al in sportkleren komen naar het sportterrein van AVV, 
waar we om 09.45 uur zullen verzamelen. De sporten zullen gehouden worden van 10-12 uur. 
 
Na een pauze  van een uur en de fietstocht naar school, zullen daar van 13 tot 15 uur per 
jaarlaag/-lagen workshops worden aangeboden door mensen van buiten school. Zo zullen de 
brugklassers en tweede-klassers uitvoerig aan de slag gaan met de bewapening van Romeinse 
soldaten, krijgen de derde-klassers eerst een workshop Flamencodansen (Spaans!) en volgen ze 
daarna een uurtje een workshop van ‘de Mytholoog’, die het vak filosofie koppelt aan boeiende 
mythes uit de oudheid.  
Klas 4 en 5 volgen eerst een workshop van een professioneel vertaler die veel boeken al heeft 
uitgegeven en als docent verbonden is aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en daarna 
zullen zíj met de voetjes van de vloer gaan voor de Flamenco-workshop. 
 
Na 15 uur hebben de leerlingen tijd om zich op te frissen en verzamelen we met hopelijk zo veel 
mogelijk om 17u bij Grieks restaurant Sirtaki in Valkenswaard om daar samen een hapje te eten:  
school draagt per leerling €5 bij, zodat voor een mooi menu met een drankje de leerlingen een 
eigen bijdrage gevraagd wordt van €10  (vooraf aanmelden en contant geld meenemen!). 
Deelname hieraan is niet verplicht, maar we weten van de vorige keer dat dit een erg leuk en 
verbroederend onderdeel is! 
 
Om half 7 rijden we dan naar school, waar de ouders vanaf 18.45  kunnen binnenlopen in de aula 
van het gebouw Havo/Vwo voor een kopje koffie of thee en waar we om 19u beginnen met een 
presentatie van foto’s en filmpjes van de dag-onderdelen, de prijsuitreiking zal plaatsvinden en 
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de ouders ook een half uurtje worden meegenomen door de Mytholoog. Ter afsluiting zal er een 
presentatie zijn door 2 groepjes leerlingen van hun opdrachten Expansio. Werkstukken van 
andere groepen staan in de hal opgesteld, zodat het voor de ouders na de presentatie mogelijk is 
onder het genot van een drankje langs de werkstukken van de andere leerlingen te lopen.  
De avond zal ongeveer rond 21 uur afgelopen zijn. De leerlingen zullen voor vrijdag de 24e geen 
huiswerk hebben.   
 
Wij hopen voor alle groepen die meedoen én organiseren dat het een onvergetelijke dag wordt!  
We hebben er in ieder geval veel zin in om op een andere manier de leerlingen met elkaar in 
contact te brengen! Hopelijk tot de 23e! 
 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Gymnasiumdag 2022, 
 
Ivo van der Heijden, 
teamleider Vwo 2/3  
hed@sgweredi.nl  
 
 
P.S. Zoals wel vaker, staat het misschien wel belangrijkste achteraan, in het Addendum: 
 
Graag willen we jullie vragen met zo veel mogelijk mensen van de opleiding een hapje te gaan 
eten bij Grieks restaurant Sirtaki. Zoals gezegd draagt de school per leerling € 5 bij, per leerling 
rest dan nog een bedrag van € 10. Via onderstaand schema willen we de inschrijvingen daarvoor 
laten verlopen. 
Je geeft bij je docent op dat je mee wilt en je brengt op de genoemde dag contant een briefje van 
€ 10 euro mee. Je kunt ook opgeven of je dieet-eisen hebt (vegetarisch, glutenvrij etc.): 
 
Brugklas en klas 2 bij de heer Smits op woensdag 15 juni 
Klas 3 en klas 5 GTC bij mevrouw Koroli op donderdag 16 juni 
Klas 4 en klas 5 LTC bij mevrouw Wedershoven op woensdag 15 of donderdag 16 juni. 
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