Nieuwsbrief

2-11-2018

In deze nieuwsbrief:

wist u dat...?
Groep 5/6 schittert in proffesionele musical in theater de Meerse.
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
--- O P R O E P voor hulp ---

Wie is er jarig?
5-11

Yanting

6 jaar

7-11

Maeson

5 jaar

8-11

Brima

5 jaar

Wist u dat……De kinderen van groep 7/8

14-11

Dalayla

7 jaar

afgelopen woensdag Jinc stage hebben gelopen
bij het gemeentehuis in Hoofddorp? De kinderen
kregen een uitgebreide rondleiding en werden
uitgenodigd om een politiek debat te voeren. Wie
weet zien we een van onze Bosrankleerlingen
later terug in een politieke partij?

15-11

Lisa

11jaar

16-11

Riham

11jaar

Wij vragen uw hulp om op woensdagochtend 14
november vanaf 8:30 tot uiterlijk 12:00 de school in
Sinterklaassfeer te versieren! Koffie, thee en speculaas
staan voor u klaar!

…..De kleuters afgelopen woensdag zich kostelijk
hebben vermaakt in het Groenendaalse bos in
Heemstede? Ze ontdekten daar veel eikeltjes,
kastanjes en beukennootjes en hele grote
omgevallen bomen met wortels nog hoger dan
hun zelf!

Van harte gefeliciteerd!!!

Groep 5/6 schittert in professionele
musical in theater De Meerse.
Voor de zomervakantie zijn wij door het Spaarne
Gasthuis benaderd. Zij hebben speciaal voor onze
groep 5/6 de musical "De Dromenstelers" geschreven
met als doel het bespreekbaar maken van kanker.
De musical is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar en zal
maandagavond 19 november a.s. in de Meerse
plaatsvinden. Vanaf 18.30 zijn de deuren open en rond
20.15 is de avond voorbij.
In de familievoorstelling 'De Dromenstelers' kijken we
naar het dagelijkse leven van een doorsnee gezin. Er is
niets aan de hand, ze zijn gelukkig, al dromen ze
allemaal nog altijd over van alles en nog wat. Totdat
mama iets vreemd vindt op haar lichaam. Iets geks, iets
wat ze nog nooit eerder heeft gezien. Het doet pijn en
ze wordt er moe van. Langzamerhand wordt het steeds
erger. Het blijkt een truc van de vervelende
Dromenstelers te zijn. En daar wil niemand mee te
maken krijgen. Maar hoe krijgt het gezin al die
vervelende Dromenstelers het huis uit?
Het Spaarne Gasthuis maakt het praten over kanker
tussen ouders en kinderen op een toegankelijke
manier bespreekbaar. Een productie door kinderen zelf
uitgevoerd, rondom het thema “praten over kanker”.
Met muziek, zang en dans onder regie van Mark van
Haasteren, regisseur van onder andere de
Eftelingmusicals. Het wordt een informatieve avond
voor kinderen én volwassenen, gepresenteerd door
Janouk van het Klokhuis. Zij gaat het gesprek aan met
Jolanda en Amabel, specialisten in kanker van het
Spaarne Gasthuis en Elvira, psycholoog van het
Adamas Inloophuis. De kinderen gaan naar huis met
een hoofd vol mooie dromen.
De groep is al weken intensief aan het repeteren en
het wordt groots aangepakt (veel media-aandacht van
o.a. het Klokhuis, misschien ook het Jeugdjournaal en
kranten).Op de flyer in de bijlage staat hoe u de
kaartjes kunt bestellen. Hopelijk komen er veel mensen
kijken! Het geld van de kaartjes gaat naar
kankeronderzoek.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!
6-11


Start ateliers

13-11


19:00-20:15
Info-avond voortgezet
onderwijs groep 7/8

19-11


18:30 musical gr 5/6 in De
Meerse.

14-11


8:30-12:00
Versieren voor SINT
OUDERS GEVRAAGD!!!

