Nieuwsbrief 2

Kamp groep 8
Op spectaculaire wijze is groep 8 afgelopen maandag uitgezwaaid. Het thema dit jaar is
“Piraten”.

Afsluiting thema restaurant groepen 1 en 2
Woensdag 25 september jl. was het speellokaal omgetoverd in een heus restaurant. De
ouders van de groepen 1 en 2 waren de gasten en de kleuters serveerden taart, cake, koffie,
thee, sap, soep, zelfgemaakte sandwiches etc.
Op de menukaart stond aangegeven hoeveel muntjes een item kostte, zodat de kleuters ook
zelf konden afrekenen met de ouders.
Herfstvakantie
Van dinsdag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober is het herfstvakantie.
10 minuten gesprekken
Op dinsdag 6 november a.s. en donderdag 8 november a.s. worden de 1e 10
minutengesprekken van dit schooljaar gehouden. Binnenkort ontvangt u via Parro een
uitnodiging om uw voorkeurstijd(en) op te geven.

Isalatheater – voorstelling 27/9/18 groep 5, 6 en 7
"Wolfgangs Wondere Wereldreis" vertelt het spannende verhaal van een van de beroemdste
wonderkinderen ter alle tijden: Wolfgang Amadeus Mozart.
Binnenkort komt de SKVR naar school voor het vervolg van deze voorstelling, nl. kennismaking met
de instrumenten die in de voorstelling gebruikt zijn.
Familievoorstelling

Zondag 7 oktober vindt er een familievoorstelling (4+) plaats. De voorstelling wordt uitgevoerd door
Theater De Winter 15.00 uur i.s.m. de Bibliotheek aan den IJssel.
De flyer treft u als bijlage aan.
Nieuwe leerlingen
In groep 1/2A is Thijs gestart.
Wij wensen hem veel plezier op De CSV.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 18 oktober a.s.

Alle kinderen van Capelle én hun (groot)ouders worden van harte uitgenodigd voor

een onvergetelijke middag tijdens de Kinderboekenweek
zondag 7 oktober, 14.00 - 15.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur

“TOBY’S ALFABED”
familievoorstelling 4+ i.s.m. de Bibliotheek aan den IJssel
door Theater De Winter
Een verhaal over de vriendschap tussen Toby en Meneer de IJsbeer, met letters in de hoofdrol.

Toby ligt in bed en kan niet slapen. Morgen gaat hij voor het eerst naar school. Daar moet je letters
leren! Hij verstopt zich met zijn knuffel Meneer de IJsbeer onder zijn dekbed. Maar Meneer de
IJsbeer kruipt uit bed en gaat op weg naar de Noordpool. Door de zoektocht van Toby naar zijn
vriendje Meneer de IJsbeer tuimelt hij als een Alice in Wonderland in een voor hem onbekende
wereld, waarin hij de letters leert kennen. Zij helpen hem, hij speelt met hen en gaat dat steeds
leuker vinden. Zo verandert zijn angst in een uitdaging.

Artistieke leiding en spel: John de Winter, regie: Merel van Gaalen, poppen: Patrick Maillard, muziek:
Gertjan Pasveer. Zie ook www.dereustotaal.nl/tobys-alfabed (met o.a. een link naar de lesbrief met
nadere informatie en spelopdrachten).
 Toegang € 2,50 incl. drankje na afloop
Kaarten zijn te reserveren via www.vancappellenhuis.nl of te koop vanaf een half uur voor aanvang
aan de zaal, zolang de voorraad strekt.

Van Cappellenhuis, Dorpsstraat 164, 2903 LB Capelle aan den IJssel.

