BESTE
EINDEJA ARSTUDENT,
Via Zoom je diploma in ontvangst nemen? Mwah, niet echt
feestelijk en zeker niet de manier om stil te staan bij de door
jouw geleverde topprestatie. We willen je toch graag in het
zonnetje zetten en pakken sh#t daarom anders aan!
Hierbij nodigen we je dan ook graag uit voor onze, maar
vooral toch zeker jouw diploma-uitreiking op 8 juli
aanstaande. De locatie is Megaland in Landgraaf. Je weet
wel, het Pinkpop-terrein. Het tijdstip is tussen tien en twaalf
in de ochtend.
Hoewel we je op dit moment nog niet ofﬁcieel kunnen en
mogen feliciteren, gaan we er vanuit dat deze dag het
eindstation van je opleiding gaat zijn.

Hoe werkt het?
Om aanwezig te zijn, moet je je van tevoren aanmelden. Dit
is een voorwaarde die de gemeente en Megaland stellen.
Doe je dit niet, dan mag je helaas het terrein niet op. Houd
dus rekening met de sanctie die volgt op het NIET
registreren. Na registratie ontvang je de routebeschrijving
naar het feestoord en krijg je aanvullende informatie met
betrekking tot de RIVM-voorwaarden. Denk hierbij aan
hoeveel gasten je in de auto mogen vergezellen naar jouw
moment van het jaar!
<knop: de aanmeldlink vind je in de leestekst van deze mail >

De dag zelf?
We gaven het al prijs. Op 8 juli kom je dus met de auto naar
Megaland in Landgraaf. En hier blijf je de hele ceremonie in
zitten. Tot het moment waarop je je diploma moet tekenen.
Je vakantielegging, die altijd zo lekker zit in de auto, zou ik
dus nog maar even veilig in de kast laten liggen.
“In the future everyone will be world-famous for ﬁfteen
minutes” zei Andy Warhol ooit, zo ook jij! Denk daarom goed
na over je shine-momentje. Dus lipjes gestift en schoentjes
gepoest, het wordt namelijk een dag om nooit meer te
vergeten. Sterker nog, het wordt een dag die zowel voor jou
als voor ons de boeken in zal gaan!
Belangrijk: neem je je telefoon mee om je aanmelding te
laten scannen.
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Mij rest niks anders dan te zeggen
gefeliciteerd met je diploma en tot ziens!
- Myren

