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Er zijn maar twee fouten die je kan maken in het
leven: niet volledig gaan & niet beginnen.
-Gautama BoeddhaVia www.educatie.cjp.nl
boek je snel en eenvoudig ons online beschikbare aanbod
PO- WEER GEEN SCHOOLREISJE DIT JAAR?
Boek een theaterdag met verschillende voorstellingen
of workshops, of maak je eigen voorstelling!
Daydreamer, De Zandtekenaar, De Bubbel van
Vrijheid en voor de allerkleinsten Papier en Bas allemaal zeer geschikt om het jaar mee uit te luiden of
na de zomer iedereen weer welkom te heten! Ook als
reeks te boeken.

PO-LAATSTE BESCHIKBARE DAGEN
zorg dat jouw groep 8 een onvergetelijke herinnering
maakt.
Samen met Robbin een Eindmusical in 1 dag? Het
kan!
Bekijk het filmpje en maak kennis met Robbin.

VO - ZET JE EXAMENLEERLINGEN IN HET
ZONNETJE
Gebruik je cultuurbudget! Zwaai met alle leerlingen de
examenleerlingen uit, met Rob en Emiel op 22 juni,
allerlaatste kans voor de actieprijs van € 1495,Het is een online show, waarin jouw leerlingen
onderdeel zijn van hun eigen TV programma!
Lees meer...
VO - ONLINE KUNST MAKEN MET THE BIG MO.
Hartstikke nieuw en ook beschikbaar in het
cultuurkaartdossier. Check ook de mogelijkheden voor
een online ouderavond!

VO - MUST SEE OVER ONZE VADERANDSE
GESCHIEDENIS WILLEM JUNIOR
Echt belangrijk om NU in te plannen voor dit najaar!
Lees meer...

TiS ’N TIP
Voorstellingen van Theater in School kunnen in
kleinere groepen, buiten of online – vraag ons naar de
mogelijkheden, er is altijd iets dat bij jullie wensen en
mogelijkheden past!
#maatwerk
Lees meer...

Bekijk hier ons gehele aanbod

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA
Theater in School - Van Ostadestraat 1-3 zwart - 2023 XA Haarlem
- info@theaterinschool.nl
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.

