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THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is. Bij deze 
nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 

Groep OB B - Thema ‘Van stof naar kleding’. 
Groep 5-6 - Thema ‘Nederland’. 
Groep 7-8 B - Thema ‘Wij maken een documentaire’. 

 
ONLINE OUDERAVOND GROEP 8 
Op maandag 31 mei organiseren GGD Zaanstreek-Waterland en Brijder Jeugd een gratis online 
ouderavond voor ouders van groep 8 leerlingen uit Zaanstad. Tijdens deze ouderavond geven de 
pedagogisch adviseur van de GGD en preventiedeskundige van Brijder Jeugd ouders informatie en 
tips over de grote stap naar het voortgezet onderwijs en de (mogelijke) aanraking met 
genotmiddelen en groepsdruk. U kunt zich aanmelden via onderstaande link. 
https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_OR5ZTy3IQVyATLePC3O1mA. 
 
CORONA 
Corona gaat onze scholen niet ongemerkt voorbij. Op WIJ-land is de directeur vanwege Corona 
uitgevallen. Zij komt voorlopig niet terug. In overleg met het bestuur is afgesproken dat Ronald de 
komende weken tot aan de zomervakantie ondersteuning biedt bij de directietaken. In principe 
worden de dinsdag en vrijdag WIJ-land dagen. De overige drie dag is Ronald gewoon op Octant. 
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Ingekomen post  
 

Buitenkans voor kinderen van 7 t/m 14 jaar die van musical houden 

Theaterschool Thomuz organiseert toch Summerschool 
Ook deze zomer is het weer feest bij de theaterschool Thomuz. De eerste week van de 

schoolvakantie organiseert Theaterschool Zaandam alweer voor de 9e keer Summerschool, een 

complete musicalweek!  

Wanneer: maandag 12 juli t/m vrijdag 16 juli 2021, van 9:00 tot 16:30 uur 
Waar: Basisschool De Vuurvogel in de wijk ‘t Kalf 
Voor wie: voor kinderen vanaf 7 tot en met 14 jaar. 

De drie vakdocenten van Thomuz, Maaike, Linsey en Jeanette, oefenen deze hele week met 
enthousiaste kinderen en bereiden een super leuke musical voor. Iedereen krijgt een rol, dat wordt 
genieten! Al jaren is Summerschool bij deze theaterschool zo’n groot succes, dat ook dit jaar de 
docenten al staan te popelen om weer aan de slag te kunnen met de kinderen.  
 
Elk jaar wordt er een bijzonder script geschreven, speciaal voor deze groep. Alle kinderen krijgen een 
tekstrol en leren in een rol te kruipen. Acteren, tekstbeleving het komt allemaal aan bod.   
Naast een leuk en humoristisch verhaal is er heerlijke muziek (onmogelijk om daarop stil te zitten) 
om op te dansen en leren ze met veel plezier de choreografieën.   
En dan zijn we nog niet klaar, de kinderen helpen ook bij het maken van de kleding, decors en 
rekwisieten. Zo komen alle facetten, die horen bij het maken van een musical aan bod.  
 

Dat wil ieder kind wel meemaken. 
 
De Thomuz Summerschool heeft ruimte voor 24 enthousiaste kinderen die graag in "the spotlights" 

staan. Ervaring is niet belangrijk. In deze week doen ze namelijk spelenderwijs een geweldige 

acteerervaring op. Staat uw kind al te trappelen om mee te doen? Meld hem of haar dan snel aan via 

onze site: https://www.theaterschool-zaandam.nl/theaterschool/summerschool/. Want de eerste 

kinderen hebben zich al ingeschreven en vol is vol! 

https://www.theaterschool-zaandam.nl/theaterschool/summerschool/


 
 
 
 


