
Rotterdam, 23 augustus 2022

Aan: de ouder(s)/verzorger(s) en aan de leerlingen van de Wolfert van Borselen
Scholengroep

Betreft: Wolfert breed feest op donderdag 1 september 2022 in de Maassilo
Rotterdam.

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Na een lange tijd geen grote feesten te hebben gehad, is het eindelijk zover: we kunnen het
jaar goed beginnen met een feest voor de gehele Wolfert Scholengroep! Het thema voor dit
feest is Neon Night, dus denk bijvoorbeeld aan witte kleding, neon armbanden of
gezichtsverf. Doe je best en maak er iets leuks van!

Waar is het?
Het feest vindt plaats op 1 september in de Maassilo aan Maashaven Zuidzijde 1-2 3081
AE Rotterdam. De club bestaat uit twee zalen. In de grote zaal zullen de “live” optredens
plaatsvinden en in de kleine zaal zullen (oud-)leerlingen en docenten van het Wolfert de
muziek verzorgen. Ook is er in beide zalen achterin ruimte om te zitten op een kleine
tribune. De timetable kun je vinden op de Instagram van je school.

Hoe laat begint en eindigt het feest?
De deuren gaan open om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur. Om 00.00 uur is het feest
afgelopen.

Hoe kom ik bij de Maassilo?
Achter de Maassilo is parkeergelegenheid en er zijn ook parkeerwachters. U moet zelf
afspraken maken met uw kind(eren) over het tijdstip van thuiskomen en/of ophalen.

Liever met het openbaar vervoer? De metrohalte Maashaven is bijna direct boven de
Maassilo. Handig vervoersmiddel dus! De laatste metro vanaf Maashaven naar Rotterdam
Centraal gaat precies om 00:30 uur, vertrek dus op tijd van het feest.

Kan ik waardevolle spullen opbergen in de Maassilo?
Ja! In de club zijn kluisjes aanwezig. Het gebruik van een kluisje kost vijf euro en er moet
ook een borg worden betaald van vijf euro. Na het inleveren van de sleutel krijg je je borg
weer terug.

Hoe betaal ik voor mijn drankjes?
In de club kunnen er drankjes worden gehaald met munten. Deze kun je binnen aanschaffen
via een handig apparaat waar je zowel met pin als cash kan betalen.

Wanneer start de kaartverkoop?
De kaartverkoop start op woensdag 24 augustus om 17:00 uur via een online systeem.
Een korte handleiding is onderaan deze brief toegevoegd. Lees het goed door!
LET OP: Je kan maar 1 ticket kopen met je SCHOOLMAIL. Je leerlingnummer is je unieke
code.



Wat kost een kaartje?
De kaartjes kosten €5,- en moeten online gekocht worden. Er is geen deurverkoop. Het feest
is ALLEEN voor Wolfert en RISS leerlingen, dat betekent dat je geen introducés mee mag
nemen.

Wat moet ik niet vergeten?
Alle leerlingen zijn verplicht een geldige schoolpas bij zich te hebben óf Magister op de
telefoon waar het leerlingnummer en foto te zien zijn. Kopietjes/foto’s/screenshots zijn niet
toegestaan!

Wat is niet toegestaan?
Het is een alcoholvrij feest, dus het meebrengen en nuttigen van alcohol is op dit schoolfeest
niet toegestaan. Er is in de Maassilo geen rookruimte aanwezig, dus roken op dit feest is
dan ook verboden.

Toch nog vragen?
Mail dan naar de feestbond-coördinator van jouw school of DM ons via Instagram.

We gaan ervan uit u/jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar een
geweldig feest op donderdag 1 september.

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele feestbond,

Mara Groenewegen (wly) mag@wolfert.nl
Joppe Metselaar (wc) jmt@wolfert.nl
Nadine van Hulst (wt) nhu@wolfert.nl
Amy Kurtz (wc) aku@wolfert.nl
Allard van Stijn (wd) ast@wolfert.nl
Marco van Helden (wla) mhl@wolfert.nl
Rafael Moreno Adelanto (riss) rmo@wolfert.nl

https://www.instagram.com/wolfertfeestbond/


BELANGRIJKE INFORMATIE KAARTVERKOOP!

Beste leerling,

Dit jaar gaat de kaartverkoop weer online. Het werkt als volgt:

STAP 1: Klik op deze link.
STAP 2: Je komt uit bij deze pagina →

STAP 3: Klik op: “Bestel nu tickets”

STAP 4: Klik op “Verder met bestellen”

STAP 5: Je kaartje staat op je naam én
je leerlingnummer en is dus uniek.
Vul hier je gegevens in: →

LET OP: Vul 2 keer je gegevens in.
Dit komt ook op het ticket te staan.

STAP 6: Hierna zie je de bevestiging van je ticket.

Daarna klik je op “verder met bestellen” en betaal je je ticket online
via IDEAL.

https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/EEEAB87B46303897793FCAFB489855AF


STAP 7: Na betaling ontvang je je ticket via je mail en daar staat een QR-code in die je aan
de deur bij het feest laat scannen.

Bij het scannen moet je ook je schoolpas laten zien of je Magister op je telefoon. Zo kunnen
wij controleren dat de naam en het leerlingnummer overeenkomen met de gegevens op je
ticket.

STAP 8: KLAAAAAAR!!!! Tijd om te feesten!




