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Activiteiten en bijzonderheden 
 

Het schooljaar 2017-2018 loopt zo’n beetje op het eind. Wat hebben we veel geleerd en gemaakt! 

De vakanties komen eraan, en sommigen van jullie zijn al terug met vakantieverhalen. 

 

In mei en juni verlopen de lessen normaal. Ik hoop dat de temperatuur in het lokaal aangenaam 

blijft. Als het erg warm is zorg ik voor ijsjes. Zonneschermen naar beneden, ventilatie aan en er 

maar het beste van maken. 

 

In mei en juni zijn er verschillende workshops. Informatie vind  je op de website of in het lokaal. 

 

• Zaterdag 19 mei worden er bandelettes gemaakt. Je weet wel, zo’n kanten band voor om je 

bovenbeen. 

 

• In het weekend van 25-27 mei kun je 21 uur achtereen (wel thuis slapen hoor) aan je werkstuk 

werken. Fijn, dan kan je een onderdeel van je zomergarderobe afmaken voordat je op vakantie 

gaat. Ik ben er om je te helpen als je vastloopt.  

 

• Zaterdag 9 juni worden de oude overhemden (van je partner of vader) omgebouwd tot nieuwe 

boxershorts. Leuk vaderdag-idee? Of gewoon voor jezelf. 

 

Op vrijdag 29 juni zijn de laatste lessen van dit schooljaar. De school is dan 3 weken gesloten. 

Maar vanaf 23 juli worden er zomeractiviteiten georganiseerd. Er komen inlooplessen en 

‘aanklooiuren’. Wellicht komt er nog een workshop badpak of beha’s maken tussendoor.  

Het zomerprogramma wordt spoedig bekend gemaakt. 

 

O ja… in september 2018 bestaat Modevakschool Lelystad 5 jaar. Houdt zaterdagmiddag  

1 september even vrij in je agenda…  

 

Ik wens jullie allen een hele fijne zomer toe en zie jullie graag weer terug in het nieuwe schooljaar. 

 

Groetjes en tot ziens, 

Sonja 

 

 

 

Modevakschool Lelystad is opgenomen in het Centraal Register Korte Beroeps Opleidingen. De lessen zijn vrijgesteld van 

BTW. 
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