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Kerst laatste puntjes 

Donderdagmiddag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.  

Het kerstdiner is van 18.00 tot 19.00 uur. 

Tijdens het diner is er voor ouders een kerstborrel in de hal. 

Ouders die iets maken voor het kerstdiner nemen dat mee als ze hun kind naar school brengen, de deur zal om 

17.50 uur open gaan. Het eten hoeft niet eerder gebracht te worden. 

Donderdagochtend zal het team buiten gaan zingen, kom dus op tijd om onze kerstliederen te kunnen horen. Vrij-

dagochtend zullen we binnen gaan zingen. 

 

 
Zoek mooie avonturen 

Volg je dromen en geniet 

Kus de maan en wees verwonderd 

Wat je in de sterren ziet 

Maak een dansje in de regen 

Verspreid geluk en lach 

Vang zonnestralen tussen de wolken 

Vier een feestje elke dag 

Laat achter wat je kwijt wilt 

Bewaar wat je nooit had gedacht 

En vergeet niet dat plezier 

Ook dit jaar op je wacht  

 
 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een goed uiteinde. 
 

 
Koffieochtenden 

In het nieuwe jaar willen graag meer in verbinding zijn met alle ouders en de ouders met elkaar. Door afgelopen 

jaren dat het niet kon, juist nu weer erg belangrijk. 

Daarom organiseren wij (bijna) maandelijks een koffie-inloop-ochtend en drinken we een kop koffie of thee met an-

dere ouders en met ons. Het is om half 9, na het wegbrengen van jullie kind.  

Zet deze data gerust alvast in jullie agenda. 

20 januari 2023,  

17 februari 2023 

31 maart 2023 

12 mei 2023 

23 juni 2023 

Gezellig als jullie erbij zijn! 

 



Musicalles op de Willibrord  

We dansen, we zingen en we spelen toneel, met veel plezier! 

Bij De Musicaltuin maken kinderen op een speelse en creatieve ma-

nier kennis met de drie elementen van musical. Fun staat voorop en 

ieder kind krijgt de ruimte om te kunnen groeien en bloeien bij De 

Musicaltuin.  

De vier grote voordelen van onze musicallessen: 

• Onze lessen zijn eenvoudigweg superleuk!  

• Musicalles is goed voor het zelfvertrouwen van een kind; 

• Musicalles is goed voor de creatieve en artistieke ontwikkeling; 

• En uiteraard is bewegen/dansen hartstikke gezond!  

De musicalles is voor iedereen tussen de 5 en 7 jaar oud die net zo 

dol is op dansen en zingen als wij.  

In de 10-weekse cursus leggen we een kleine basis van de drie musicalonderdelen maar de focus ligt voornamelijk 

op plezier maken. In de laatste les presenteren we graag aan alle ouders wat we in de afgelopen 10 weken geleerd 

hebben.   

Bij minimaal 10 kinderen kunnen we vanaf 13 januari starten. Dat is direct na de kerstvakantie. We hanteren 

een maximum van 16 kinderen in de groep. De cursus zal duren tot en met vrijdag 31 maart.  

Geïnteresseerd? Geef je kind snel op want vol = vol!  

Wanneer:  Vrijdagmiddag aansluitend na schooltijd 

Start:  Vrijdag 13 januari 2023 

Duur:  10 weken  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur (1,5 uur) 

Prijs:  €15,- per les  

Leeftijd: 5 t/m 7 jaar (groep 2 tot 4)  

Opgeven  

Opgeven kan bij juf Dewy via info@musicaltuin.nl o.v.v. Musicalles de Willibrord.  

Vol is helaas vol, dus wees er snel bij om je plekje te reserveren en te bemachtigen.  

Hopelijk zien we je snel in De Musicaltuin!  

 

Schaaklessen 

De schaaklessen gaan door in januari, ze starten op dinsdag 17 januari. Er staan al wat kinderen op de wachtlijst. 

Die komen nu aan de beurt. Daarnaast is er nog plek voor ongeveer 4 kinderen.  

Deze lessen bestaan uit theorie, schaakpuzzels, schaakspelletjes en partijtjes, 

waarbij spelenderwijs het schaakspel aan uw kind wordt geleerd. Aan het eind 

van deze cursus, kan uw kind een leuk partijtje schaken.  

Deze cursus kan prima gevolgd worden door kinderen die nog geen enkele 

schaakervaring hebben. Als uw kind al schaakervaring heeft, dan zorgt de 

schaakdocent voor een begeleiding op (hoger) niveau.  

Geïnteresseerd? Geef je kind snel op!  

Wanneer: Dinsdag direct na schooltijd.  

Start: 17 januari 2023 

Opgeven: Dit kan bij Gerben: schaaklessen.amsterdam@gmail.com  

Tijd: Half 3 tot kwart voor 4.  

Prijs: € 45,- voor 7 lessen, werkboeken zijn inbegrepen. Vaste prijs, ook bij het missen van een les.  

mailto:info@musicaltuin.nl


Creatieve lessen door Marga Sins 

Afgelopen weken hebben de kinderen met veel plezier deze lessen gevolgd. In deze 

reeks creatieve lessen recyclen we opnieuw oude kleding tot een nieuw eindproduct; 

een zelfgemaakte knuffel of iets anders. Knippen, spelden en naaien onder begelei-

ding én in overzichtelijke stappen. In dit maakproces wordt er nagedacht over vor-

men, kleuren en materialen. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor eigen fantasie 

en creatieve oplossingen. Er is plaats voor 5 kinderen en we starten al na de Kerst-

vakantie. Oude kleding is welkom!  

 

Geïnteresseerd? Geef je kind snel op!  

Wanneer: Donderdag direct na schooltijd.  

Waar: In de rechter speelzaal, op school  

Start: 12 januari, 6 lessen  

Opgeven: Dit kan bij Marga Sins: margasins@gmail.com  

Tijd: Half 3 tot kwart voor 4.  

Prijs: € 48 voor 6 lessen Leeftijd: Van 7 tot en met 12 jaar  

 

 

Engelse les 

Het programma “Spelenderwijs Engels” richt zich op kinderen in de on-

derbouw. 

In 8 lessen van 5 kwartier wordt aan de hand van diverse thema’s de 

Engelse taal geoefend. 

"Leuk" en sociaal leren is het uitgangspunt. Dit betekent dat de kin-

deren spelenderwijs de Engelse taal oefenen, d.m.v. van interactieve 

(rollen) spelletjes, tekenen, bewegen en zingen. 

In het vernieuwde programma is er nog meer ruimte voor differentiatie 

(niveauverschillen) en zijn er voor de kinderen die al iets verder zijn in 

de engelse taal extra oefeningen opgenomen. Na de laatste les krijgen 

de kinderen het lesboek mee naar huis. Het doel is om de kinderen ver-

trouwd te maken met de engelse taal.  

De volgende thema’s komen onder andere aan bod: colors, animals, 

numbers, my body, the calendar, my house, the weather and food 

 

We starten na de Kerstvakantie, aansluitend aan school van 14.30 tot 15.45. Het is op de maandagen. 

De precieze start horen jullie na het opgeven.  

We verzamelen voor het kantoor van Rebecca naast de ingang. Na afloop kunnen de kinderen buiten bij de 

hoofdingang worden opgehaald. Indien uw kind na de les naar de opvang gaat hoor ik dat graag, ik zal de kin-

deren in dat geval begeleiden naar de BSO. 

 

De prijs bedraagt euro 95,50 voor de 8 lessen.  

Het is fijn als de kinderen een hapje en drankje meenemen zodat zij vooraf nog wat kunnen eten en drinken. 

Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, Coen Ofman 


