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●
zelftesten
De zelftesten zullen niet meer standaard uitgedeeld worden. Mocht u er nodig hebben,
kunt u ze nog wel bij de administratie krijgen.
●
overleden
Met grote verslagenheid hebben wij afgelopen donderdagmiddag kennis genomen van
het plotseling overlijden van de moeder van kinderen de Vries.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de kinderen en naaste familie.
Wij wensen de kinderen en de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
●
schooltijden
Zoals vorige week al gemeld op Klasbord, zullen de schooltijden vanaf maandag 4 april
weer normaal zijn. Dit houdt in dat we dagelijks om 8.30 uur starten en dat op ma-,dins, en donderdag de school om 15.00 uur uit is. Op woensdag en vrijdag is de school om
12.30 uur uit.
●
Houtse Toneelgroep speelt: Het Mysterie van de Verdwenen Egyptische Diamant.
(ingezonden stuk)

Op zaterdag 23 april en zondag 24 april speelt de Houtse Toneelgroep een heuse ‘wieheeft-het-gedaan’ kindervoorstelling: het Mysterie van de Verdwenen Egyptische
Diamant. Een avontuurlijke en spannende voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar in
Wijkhuis de Geseldonk.
Het mysterie:
De duurste diamant ter wereld wordt met veel bombarie onthuld in museum Het
Kunstkabinet. De beroemde, ietwat uitgerangeerde, actrice Gitta Glamoer zal de diamant
presenteren aan het publiek en deze onthulling zal live uitgezonden worden op televisie
door sensatieverslaggever Sjors Vink, met zijn cameraman Barrie Lens. Maar wat een
fantastische ‘happening’ had moeten zijn, wordt één groot drama wanneer de diamant
tijdens de onthulling gestolen wordt. Paniek!
Niemand mag het pand nog verlaten en inspecteur Lola Loep wordt opgetrommeld om dit
mysterie op te lossen en de diamant terug te vinden. Wie zal het gedaan hebben? De
twee continu selfie-makende meisjes Rachèlle en Olivia, de mysterieuze Egyptische
hoogwaardigheidsbekleders of toch iemand anders van de overige aanwezigen??? Wie o
wie is de dader? Deze superleuke voorstelling wil je niet missen!
Datum: zaterdag 23 april om 19.00 uur en zondag 24 april om 10.30 uur en 14.00 uur.
Entreeprijs: €7 per persoon. Dit is inclusief ranja en een zakje chips voor de kinderen en
koffie/thee voor volwassenen.
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