voorstelling
Januari 2016
De Kartonbewoners in de Voorste Venne voor alle groepen 7
Domein 3, het domein van De Grote Kunsten, is erg belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen. Meerwaarde is onder meer het ondergedompeld worden in een andere
wereld, openstaan voor het onbekende, in aanraking komen met topvoorbeelden en
kwaliteit, leren inleven in andere verhalen, emoties en situaties.
Als aangekondigd hebben we gezamenlijk een voorstelling ingekocht van het
professionele (kinder)dansgezelschap De Stilte uit Breda, voor alle kinderen uit alle
groepen 7. Als bij jou op school de groep 7 een combiklas is (met groep 6 of groep 8),
mag de hele groep komen.
We gaan er vanuit dat iedereen lopend of op de fiets komt. De fietsen mogen op de
binnenplaats gezet worden. Begeleiders zijn welkom in de zaal.

16 februari, twee voorstellingen
De eerste voorstelling is van 10.30 u tot 11.30 u inclusief nagesprek. Zorg dat de groep om
10.15 u aanwezig is! De zaal gaat vijf minuten voor aanvang open.
Bij deze voorstelling komen:
School
De Bolster
De Duinsprong
Olof Palme

Athena-onderwijs
Jongleren
De regenboog
’t Palet
De Bussel

groep
6/7
7a
7b
7DW
7JJ
7KL
6-7
7-8
6-7
gele groep
7
7
7/8

leerkracht
Yvonne Koppers
Marieke van Nistelrooij / Anouk Fitters
Christine Strikzco / Ans Muskens
Debbie Rekkers / Wendy Verdiesen
Jacintha van der Sanden / Joyce Mimpen
Kim Maas / Ingeborg Bunnik
Wendy Overdijkink / Ilona Geradts
Laurée Melsen
Marie-José Berendsen / Kees van Laarhoven
Mandy van Schaik
Manon Teunissen
Nicole Rosinga
Carla van Yuyl / Maaike Nendens
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De tweede voorstelling is van 13.30 u tot 14.30 u inclusief nagesprek. Zorg dat de
leerlingen om 13.15 u aanwezig zijn! De zaal gaat vijf minuten voor aanvang open.
Bij deze voorstelling komen:
School
De Vijfhoeven
De Wilgen
De Vlechter
Th. J. Rijken
Lambertus
Johannes Paulus
Kompas
De Dromenvanger
De Leiline

groep
7
6/7
7
7/8
7
7
7
7
7
Adelaars

leerkracht
Bas Gijsbers
Marion van Weert / Ruud Verhagen
Nathalie van der Doelen
Angeline van Dijk
Frans Rijken
Loes van Diesen / Myrian Jansen
Karin Bosch / Esther de Bakker
Pieter Mandemakers
Bert Kops/ Eric Meuffels
Jacqueline Klijn

Elke groep komt met minimaal 2, liefst 3 begeleiders.
Ik hoor graag van jullie het precieze aantal leerlingen, welke leerkracht, en hoeveel
begeleiders mee komen. Dit kan per e-mail. De factuur (€ 3,50 per leerling) wordt voor
Scala scholen rechtstreeks naar Scala gestuurd. De Vlechter en de Leilinde krijgen de
factuur op het schooladres.

Voorbereiding en reflectie
Als je naar een voorstelling gaat is het voor jezelf, maar ook voor het gezelschap fijn als je
voorbereid bent. Waar ga je naar kijken? Waar gaat het over? Hoe hoor je je eigenlijk te
gedragen in het theater?
De Stilte heeft een lesbrief gemaakt rondom de voorstelling De kartonbewoners.
Vooraf bekijk je het filmpje (link zit in de lesbrief) over de Stilte en bespreek je met de klas
de gedragsregels van het theater (zie bijlage). Het is voor de kinderen fijn om het
onderwerp van de voorstelling, zoals beschreven in de inleiding door Jack Timmermans,
alvast te vertellen.
Na afloop is het belangrijk tijd in te ruimen voor de na-opdrachten. Voor veel kinderen
zal het de eerste keer zijn dat ze een dansvoorstelling in het theater zien, dus de
verwerking is zinvol en geeft het theaterbezoek betekenis.
Heel veel plezier bij de voorstelling!
Denk a.u.b. aan het doorgeven van de precieze aantal leerlingen, welke leerkracht, en
hoeveel begeleiders mee komen. Dit kan per e-mail.
Groet!
Marjolein
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