Vrijdag 10 april 2020
Welkom
Nieuwe leerlingen in groep 1-2 starten
zodra dit mogelijk is.

Personeel
Lotte Kivits is per 27 maart met
zwangerschapsverlof gegaan. Zij zal na
de zomervakantie weer beginnen voor 2
dagen in de Stergroep.

Vakantierooster 20-21
In de bijlage vindt u het vakantietooster
inclusief de studiedagen. Op deze
studiedagen zijn alle leerlingen vrij.
De studiedagen zijn:
Vrij 9 oktober 2020
Do 4 februari 2021
Di en woe 6 en 7 april 2021
Vrij 18 juni 2021
U kunt deze vast in uw agenda zetten.

Even voorstellen
Ik ben Gerlanda van Essen, 53 jaar, en
ik woon in Haaren. Ik ben getrouwd en
we hebben 4 kinderen, in de leeftijd van
18 t/m 25 jaar. Ik heb na de middelbare
school de KLOS (Opleiding
Kleuterleidster) en PABO gedaan.

Daarna heb ik in het bedrijfsleven
gewerkt. Ik ben sinds een half jaar weer
werkzaam in het onderwijs als vervanger
voor langdurig afwezige collega’s (bijv.
zwangerschapsverlof) op verschillende
basisscholen in groep 1/2. Met veel
plezier start ik in groep 1-2A bij juf
Annet op de maandagen voor juf
Lotte.

16e jaargang, nummer 14
In februari hebben de kinderen mij al
gezien in de klas, samen met juf Annet.
Ik heb genoten van de gezellige sfeer in
de klas!
Ik heb er veel zin in en hoop u spoedig
persoonlijk te ontmoeten. Dit is mede
afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus.
Online Challenge
Het Kunstencentrum Waalwijk
organiseert een Online Challenge voor
iedereen die het leuk vindt, om je gevoel
over het corona-virus om te zetten in
beeldende kunst, dans, muziek, theater,
film en fotografie.
Wij zouden het leuk vinden als ook
zoveel mogelijk leerlingen van het
basisonderwijs mee willen doen!
Dit is in het kort de opdracht:
Bedoeling is dat je je gevoel rond de
corona-crisis omzet in beeldende kunst,
muziek, theater, dans, film, taal of
fotografie.
Dat mag heel direct zijn of abstract. Je
mag boosheid uiten, maar ook
dankbaarheid, angst, vertrouwen,
berusting, blijdschap...alles mag. Er zijn
geen grenzen en geen enkele inzending
is fout. Het is leuk als je bij je werk ook
een stukje tekst meestuurt, wat jouw
gedachten zijn geweest om dit werk te
kiezen of te maken.
Je kan inzenden voor de volgende
categorieën:
• Muziek
• Beeldende kunst (2D of 3D)
• Film (maximaal 5 minuten)
• Fotografie
• Dans
• Theater/musical
• Professionals (alle
categorieën)
• Taal (poëzie of proza)
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Voor elke categorie is een prijs
beschikbaar. Een deskundige jury beslist
wie er wint.
Een (groot) deel van de inzendingen
komt uiteindelijk terecht in een grote
expositie (met ook eventueel optredens)
in Kunstencentrum Waalwijk. Data
daarvoor zijn nog niet bekend, maar
uiteraard vindt deze plaats als Nederland
weer een beetje tot rust is gekomen.
Wat moet je doen?
• De bedoeling is dat je van je
werk een foto, geluidsopname,
video-opname of scan maakt en
die met een korte omschrijving,
je leeftijd en je naam en
woonplaats mailt naar
p.vanengelen@kunstencentru
mwaalwijk.nlo.v.v. KCW
Online Challenge.
• Direct versturen via een privébericht naar de Facebook-pagina
van Kunstencentrum Waalwijk
mag ook.
• De ingezonden werken gaat het
Kunstencentrum delen via de
eigen social media kanalen
(Facebook, Youtube en
Instagram). Zo kunnen veel
mensen de werken zien in deze
tijden van thuiszitten en
onzekerheid.
• Grote bestanden kun je sturen
via www.wetransfer.com
• Mocht je vragen hebben, dan kun
je altijd even mailen naar
bovengenoemd mailadres.
• Tot zeker eind mei zijn
inzendingen welkom.

De volgende nieuwsbrief
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