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Waait de wind in maart te fel,
veel fruit verwacht men wel.

Oer Nederlands gezegde en dat belooft veel lekkers!
IN 1 DAG EEN ONVERGETELIJKE HERINNERING
voor jouw leerlingen, dé 8ste groepers van 2021!
Het kán!
Meer informatie...

GEEN OPDRACHT TE GEK, OOK ONLINE!
Geen opdracht te gek, geen vraag te veel, The Big Mo
kan met jouw leerlingen elke voorstelling maken.... ook
online!
We nodigen je leerlingen uit om mee te denken en
mee te spelen in de voorstelling. Samen met de
leerlingen laten de acteurs een verhaal ontstaan.
Lees meer...

ZANDTEKENEN KIJKEN EN DOEN
Zandtekenen: een verhaal om naar te kijken en je kunt
het óók zélf doen!... Onze liefste zandtekenaar
Monique doet het ook online. Dat is voor onderwijzers
zeer eenvoudig in voorbereiding en de kinderen
beleven echt iets heel nieuws. Je zal zien hoe druk het
deze zomer gaat worden in jullie zandbak! TIP: boek
nu het Paasverhaal of reserveer vast voor de
zomermaanden. Lees meer...

WILLEM VAN ORANJE JR
Alvast reserveren voor het najaar: Willem Junior –
groep 7&8: In het theater in de buurt of bij jou op
school maak je kennis met de Vaderlandse
Geschiedenis met deze frisse
muziektheatervoorstelling. Meer informatie...

VOORJAAR 2022 - DATA ZIJN BEPERKT
Oorlogsgeheimen, de bejubelde voorstelling naar het
bekroonde boek van Jacques Vriens.
Haal je liever geen voorstelling naar school maar wil je
wél de bijbehorende lessen doen? Je kunt ook nu al,
de volledige theaterregistratie bij ons boeken (inclusief
lesmateriaal). Meer informatie...

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA
Bekijk hier ons gehele aanbod
info@theaterinschool.nl - 023 5316222
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@theaterinschool.nl toe aan uw adresboek.

