29 mei 2017

Straapsels

Deze week:
- Afscheid juf Rachida
- Mad Science
- Annatheater
- maandag 5 juni vrije dag

Afscheid Juf Rachida
Velen van jullie weten het al: juf Rachida maakt carrière met Healthy Sisters,
samen met haar zus Najima. Er is nu zelfs een boek verschenen en ook presenteren ze het Ramadanjournaal. Top!
De keerzijde is dat ze geen tijd meer heeft voor de administratie op onze
school. We wensen haar alle goeds en bedanken haar voor haar inzet de afgelopen 9 schooljaren.

Mad Science
Tijdens de Mad Science Zomerkampen beleven kids de
wondere wereld van de wetenschap met het zonnetje in
het gezicht. Een week lang lekker buiten spelen, nieuwe
vrienden maken en onvergetelijke 'wauw'-momenten ervaren bij unieke experimenten en proefjes.
Meer info via magazine.mad-science.nl/kamp2017



Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar



15 juli t/m 27 augustus



Dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur



Inclusief lunch



Professionele begeleiding



Experimentjes voor thuis
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Annatheater presenteert
“Anna Presenteert”
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 2016/2017
“Anna Presenteert”. Leerlingen spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen
na het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.
Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 10 juni 17:00 uur en zondag 11 juni 16:00 uur:
“De rattenvanger van Hamelen”.
Zullen de kinderen uiteindelijk bevrijd worden uit de betovering van de Rattenvanger?
“Het vrouwtje van Stavoren”
Deze Friese sage wordt spannend verteld en uitgebeeld door kinderen van 11 t/m 13 jaar.
zaterdag 10 juni 19:30 uur en zondag 11 juni 13:00 uur:
“Het lieve heksje”
Het lukt het lieve heksje niet om gemeen te zijn. Wat moet ze doen om de Opperheks niet
tegen zich in het harnas te jagen?
“Robin Hood”
De gevorderde leerlingen (9 t/m12 jaar) spelen een nieuwe bewerking door Janna de
Lathouder van dit bekende verhaal.
De productiegroep van onze Jeugdtheaterschool (winnaar Brabantse Theaterprijs 2016)
speelt zaterdag 10 juni om 19.30 uur en zondag 11 juni om 16.00 uur enkele scènes uit
“Young Hearts”, een toneelstuk over de puberteit en de liefde.
entree: € 5,00
reserveren: tel. no. 06-28104333. www.annatheater.nl

Denkt u eraan? Aanstaande maandag 5 juni is een vrije dag in verband met Pinksteren
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