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‘Waar ieder kind telt!’
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 april tot ma 14 mei:
Zondag 13 mei:
Maandag 14 mei:

Koningsdag; iedereen vrij
Meivakantie. (Hemelvaart valt hier binnen)
Moederdag
Weer naar school

Groepen

Groep 6:
In de vakantie is de schooltuin op 3 en 9 mei open van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Het is goed als de kinderen er even naartoe gaan, in 2 weken tijd kan er een hoop onkruid
groeien en dan is het na de vakantie heel veel werk om het tuintje weer schoon te krijgen!

We gaan op schoolreis!
Op vrijdag 22 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Hoewel het nog eventjes duurt,
willen we toch alvast vertellen waar we naar toe gaan!
De kinderen van groep 3 en 4 gaan dit jaar naar….
Attractiepark de Goudvis
De kinderen van groep 5 gaan dit jaar naar….
Dierenpark Amersfoort
De kinderen van groep 6 en 7 naar…..
Attractiepark Slagharen
Verdere informatie over de dag volgt later.
Wij wensen jullie alvast veel voorpret toe!!!
Namens de Oudervereniging, Gerrit en Patricia

Voorstelling De Drom
Hoi Allemaal,
Woensdag 2 mei om 14.00 uur speelt de kindervoorstelling de Nuffe tantes in de Drom met
stemmen van Karin Bloemen en Tonie Neef. Hieronder tekst en beeld.
Hartelijke groet uit de Drom,
Gerdien
TRAILER:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=iF-wzOcbn5k

Nuffe Tantes met Karin Bloemen (official promo)
www.youtube.com
Kaartjes reserveren? Zie voor meer informatie en de speellijst
onze website: www.nuffetantes.com
'Eenuf is eenuf!' is een muziektheater familievoorstelling o...
Wat betekent dat eigenlijk, Nuf!? Kom erachter tijdens de muziektheater
familievoorstelling over de ietwat ‘verknipte’ tweelingzussen Roosje en Greetje.
Noodgedwongen hebben zij kapsalon den Groenerooij van hun vader overgenomen, met
zijn vogeltje Jaune le Canari en al! Samen zitten de dames regelmatig met de handen in
het haar en beleven ze een hoop rood-groene drama’s met de andere bewoners van
Regenboogstad. Zo heeft postbode Billie Blaauw niet veel zin om met één van de twee te
trouwen en hebben ze grote moeite met huisbaas Naranja van Oranje de huur te betalen,
omdat concurrente Pippa Paars alle klanten bij ze wegkaapt! Hopelijk zien ze door
Rochee Rozé alles weer door een roze bril, want de dames hebben er genoeg van! Met
vernuftige kostuums, poppen, decors, liedjes en voice-overs van o.a. Karin Bloemen en
Tony Neef!

