UITNODIGING FACTIEVERDELING

Breng deze uitnodiging mee naar de factieverdeling op 12 februari 2022.

Met deze uitnodiging brengen wij u graag op de hoogte dat u de leeftijd hebt
bereikt waarop u een erg cruciale keuze moet maken tot welke factie u
behoort. De facties brengen evenwicht in onze samenleving en ieders talent kan
zo op de ideale manier worden ingezet. Om je te begeleiden in deze erg
ingrijpende beslissing, organiseren wij een verplicht factieverdelingsmoment
op 12 februari 2022. Een eerste stap is het invullen van de zelftest die deze
brief begeleidt.

Hoogachtend,

de simmerleiding

Het is zaterdagavond, tijd om een serie te bingewatchen! Welke ga je kijken?
A. Friends
B. Law & Order
C. Game of Thrones
D. Een gameshow zoals 'Ik hou van Holland' of '1 tegen 100'
E. Bingewatchen? Ik ga werken of iets met familie doen

Tijd om naar school/werk te gaan! Waar baseer je je kledingkeuze op?
A. Iets dat comfortabel zit
B. Iets simpels dat laat zien wie ik ben
C. Iets stoers waarin ik lekker kan bewegen
D. Iets netjes, ik moet wel goed voor de dag komen!
E. Iets dat niet teveel opvalt

Als je zou moeten kiezen uit één van de volgende beroepen, wat zou je dan worden?
A. Psycholoog of boer
B. Rechter of politieagent
C. Wereldreiziger of astronaut
D. Wetenschapper of schrijver
E. Verpleger of mantelzorger

Je hebt nog een boekenbon over van je verjaardag, voor welk (Young Adult) boek ga je?
A. Een leuke feelgood zoals Simon vs. De Verwachtingen van de Rest van de Wereld

B. Een thrillerachtige, zoals 13 Minuten
C. Een gave YA-fantasy, zoals Bloed en Beenderen
D. Ik heb liever een non-fictie, zoals Body Positive Power
E. Ik heb al zoveel boeken, ik geef mijn boekenbon aan iemand anders

Je besluit een tattoo te nemen, waarvan?
A. Iets hippy-achtigs, zoals het peace-teken
B. Iets symmetrisch, zoals een weegschaal of het Yin-Yang teken
C. Iets gaafs, zoals een slang of draak
D. Een interessante quote
E. Ik neem geen tattoo.

12/02: Amity is vandaag de factie die in de kijker staat. Breng daarom je allerliefste vriendinnetje mee!
Gekleed zijn in de vriendschapsfactie is een plus! Kom dus van 14u-17u naar de Zandberg! Na de activiteit
houden we een infoavond voor buitenlands kamp waar jullie ein-de-lijk de locatie te weten komen!!
19/02: Nu jullie allemaal bij een factie zijn ingedeeld, kunnen we verder de wereld van de divergents
ontdekken! Wie is de mol wordt al snel: ‘wie is de divergent’? We verzamelen dus met alle facties in de
Zandberg van 14u-17u.
25/02-28/02: Na heel erg lange tijd mogen we eindelijk weer terug samen op weekend!!! Meer info volgt in
het weekendboekje!
5/03: Jullie zullen ons en elkaar een zaterdag moeten missen, want vandaag is er geen activiteit. - insert
wenende smiley - Gelukkig kunnen jullie nog verder teren op het epische weekend van vorige week! En niet
getreurd: volgende week zijn we er terug!!! TOT DAN!
12/03: Geen paniek!! Jullie hoeven ons niet te lang te missen, want vandaag zien we elkaar terug. Bereid je
voor op een intense activiteit. Sportkledij is een must.
19/03: In de verschillende facties is communicatie natuurlijk erg belangrijk. Het is natuurlijk niet
vanzelfsprekend dat iedereen dezelfde taal spreekt. Breng jullie talenknobbels maar mee naar activiteit, duo
lingo wacht op jullie.
26/03: Money time: Om te overleven heb je natuurlijk geld nodig. Gelukkig is het vandaag financiële actie en
krijgen we de kans om onze zakken wat te vullen. Maar let op, er zijn altijd mensen die op een oneerlijke
manier geld willen krijgen…
2/04: Het is even tijd om op rust te komen, de voorbije weken waren namelijk enorm vermoeiend. Het leven in
een factie is niet altijd gemakkelijk, dus ook jullie verdienen een chill dagje. Hopelijk tot snel xxx
9/04: Vandaag is het nationale factiedag. Dus ook vandaag is het geen activiteit. Hopelijk vinden jullie nog een
manier om de andere facties te blijven zien. We missen jullie alleszins.
16/04 Wat? Nog een week zonder activiteit??? Wij zijn even treurig als jullie. Gelukkig is het de laatste week
die jullie moeten overleven zonder onze aanwezigheid. Volgende week zijn we terug!!!
23/04: Vandaag wordt een mooie dag, want er is opnieuw activiteit. Facties, get ready. Het belooft een enorm
interessante dag te worden…

30/04: HELP! De zoon van de buurvrouw van de zus van het lief van de neef van de apotheek is vermist. Alle
facties werken vandaag samen om hem terug te vinden, als we maar niet te laat zijn…
7/05 Na vorige week is het tijd voor wat rust. Deze activiteit staat in teken van meditatie. Kom allen naar de
zandberg zodat we samen onze innerlijke rust kunnen vinden.
14/05 : Paniek!!! Er ontstaan spanningen tussen de factielozen en de facties. Vandaag is de dag die de
toekomst zal bepalen… Kom tussen 14u en 17u naar de Zandberg om de strijd aan te gaan.
3/07: Het is eindelijk zover, alle facties komen samen om uit de stad te breken en de wijde wereld in te
trekken. Vandaag is het zeedag en gaan we met alle facties genieten van een duik in het water. Meer info volgt
nog.
12-26 juli: Dit is het dan, hier start het grootste avontuur van jullie leven. De facties gaan de wereld veroveren.
Wij gaan op buitenlands kamp! Vriendschap, zelfverloochening, eruditie, oprechtheid en onverschrokkenheid
hou jullie maar klaar voor een onvergetelijke reis. Meer info volgt nog.

