
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U heeft gisteravond via een livestream kunnen kijken en luisteren naar de optredens van de 
leerlingen tijdens de RC Awards avond, die noodgedwongen een coronaproof en dus sterk 
aangepaste opzet kende. Er was geen publiek aanwezig, maar ondanks die weinig gezellige 
‘ambiance’ was de avond een groot succes. 
Er waren in totaal tien optredens van onze leerlingen uit de onder- en bovenbouw, vaak 
werden ze live begeleid. Met plezier heb ik gekeken en geluisterd naar de ‘performers’ die 
vol overgave en met talent zongen, (tap)dansten en speelden. 
De avond werd afgesloten met een optreden van Noa, een oud-leerling die in 2018 examen 
deed, en met de prijsuitreiking. Kyra van de Wielen uit vwo-5 won de publieksprijs, Vlinder 
Mulder en Indi van de Zandschulp uit de brugklas waren volgens de jury de beste dansers en 
Charlotte van de Neut en Rechi Mankoe uit mavo-4 kregen de muziekprijs van de jury. 
  
Talent hebben is één ding, maar je plankenkoorts overwinnen is iets totaal anders. Een 
leerzame ervaring voor hen én de presentatoren en commentatoren. Ik dank alle 
optredende leerlingen voor deze avond, maar nadrukkelijk wil ik ook de mensen van het 
geluid en de techniek bedanken en alle anderen die - soms letterlijk -  achter de schermen 
hun bijdrage hebben geleverd. 
  
Het was een mooie avond en ik denk dat die mening breed gedeeld wordt, want op een 
bepaald moment waren er meer dan 250 virtuele aanwezigen. Heeft u de optredens gemist? 
U kunt het terugzien en -horen via:  https://youtu.be/ZKSjwxtcIMg 
 

 

We hadden graag willen aankondigen dat het kerstgala voor leerlingen van a.s. donderdag 
zou doorgaan, maar dat is niet het geval en  een online versie is onmogelijk en ongewenst. 
Zodra de coronamaatregelen het toestaan, zullen we voor leerlingen een feest organiseren. 
Het Halloween feest in oktober gaf aan hoezeer leerlingen daarnaar verlangen. 
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Niet alles van de jaarplanning kent een verandering. Zoals aangekondigd zijn er a.s. dinsdag 
verkorte lessen en zijn alle leerlingen na 13.00 uur lesvrij. 

Verkorte lessen dinsdag 21 december a.s. 


