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Meer iubileumacties bii 50-iaÍige Rietueldschool
r Anja Maas

Badhoevedorp, De G.Th. Rietveldschool
bestaat 50 jaar. Een bijzonder jubileum dat de
lezers van Westerpost (zie onze &ste groepers-
rubriek) zeker niet zal zijn ontgaan. Zo'n unieke
mijlpaal moet vanzelfsprekend gevierd worden
en op de kalender staan dan ook tal van Íeeste-
lijke momênten, leuk voor zowel leerlingen als
oud-leerlingen.

Retinie
Ooit op de Rietveldschool geweest en zin om
eens oud-klasgenoten te ontmoeten? Dat kan op
zaterdag 24 mei aanstaande tijdens een re0nie.
Tussen 14.00 en 1 9.00 uur is iedereen met herin-
neringen aan de larige school van harte welkom!
VanzelÍsprekend gaat dat alleen maar goed
verlopen, als de organisatie weet op hoeveel
reunisten er gerekend kan worden.

Daarom de vraag: Mail even naar reunie50jaar@
rietveldschool.nl oÍ je van plan bent te komen.
Alle oud-leerlingen van 18 jaar en ouder zijn
welkom. Als bijdrage in de kostên voor de con-
sumpties wordt gevraagd €12,50 over te maken.

Dat kan op rekening NL59R48O0147121027,
t.n.v. .Rietveldschool .inzake directie. Graag met
vermelding van naam en jaar van schoolverlaten.

Kunstroute Art by Nlght
Ook cultuur kriigt een plaats op de Íestivitei-
tenkalender: er komt een kunstroute met werk

dat door de leerlingen van alle Rietveld-groepen
is gemaakt. Dat gebeurt in samenwerking met
Galerie Kunst 2001, de buurman van de jarige
school. Er zijn door de Galerie 10 regionale

kunstenaars benaderd. die samen met twee
vakleerkrachten kunstzinnige vorming hebben
meegewerkt aan de invulling van de route, die de
naam Art by Night heeft gekregen. Samen met

afle feerf ingen zorgen zii ervoor dat op donder-
dag 20 Íebruari vanaf 18.30 uur in de school' op
het schoolplein en in de Galerie tal van prachtige
creaties te bewonderen zijn.

Zin om te komen kijken?
Noteer dan nu alvast de datum!


