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Directiewisseling 

In de komende maand zullen we ons gaan voorbereiden 
op de komende directiewisseling.  

Saskia Boerkamp zal de komende jaren uw 
aanspreekpunt worden. Na de voorjaarsvakantie zal ik de 
honneurs nog waarnemen, maar na 1 april ben ik alleen 
op de achtergrond aanwezig om Saskia te helpen zich in 
te werken.  

Rapporten 

Op 12 maart zullen we de rapporten meegeven. Dit keer 
is het een “Coronarapport”, omdat er veel onderdelen niet 
door konden gaan tijdens de lockdown. De week erna 
zullen er weer “digitaal” rapportgesprekken gehouden 
worden. 

De Buurvrouw 

De leukste jeugdtheatervoorstellingen in de vakantie!  

Om te zorgen dat de magie van theater gezien en gevoeld blijft, brengt Theater De Buurvrouw 
in Schiebroek jullie graag in contact met kwalitatief jeugdtheater. We zijn niet te stoppen door de 
gesloten theaterdeuren! Vandaar dat je in de voorjaarsvakantie thuis kunt genieten van online 
poppentheater, muziektheater, bewegingstheater, verteltheater, voor ieder wat wils! 
Voorstellingen voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar wisselen elkaar af.   

Het start op zaterdag 13 februari en loopt door tot zondag 28 februari. Wat dacht je van Nijntje 
op de fiets, Coco kan het, De Sneeuwkoningin of Fatboys? Elke dag zijn er drie voorstellingen 
te bekijken. Om 10 uur de eerste, daarna om 14.00 en 16.00 nog een. Leuk toch!  

Op deze manier hopen we zoveel mogelijk gezinnen te bereiken, zodat iedereen in de vakantie 
van bijzondere voorstelling(en) naar keuze kunnen genieten. Daarnaast steunen we zo 
artiesten en gezelschappen in deze zware tijden.   

Nieuwsbrief maart vervolg 2021 

In deze nieuwsbrief 
Directiewisseling 

De buurvrouw 

Krentenbollen kinderfestijn 

Activiteiten in maart 

Heeft u vragen? Mail naar: 

ronald.pieck@wilgenstam.nl 
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Op de site https://www.vakantietheater.nl kun je alle voorstellingen vinden. Je koopt voor 7,50 
per huishouden een kaartje. Als je afgerekend hebt, krijg je via de mail een link. Deze link is pas 
actief vijf minuten voor aanvang van de voorstelling. Hoe je de voorstelling via de televisie kunt 
bekijken wordt op de site helemaal uitgelegd.  

Krentenbollen kinderfestijn  

 Tijdens het Krentenbollen voorjaarsfestijn zijn er op dinsdag 23 t/m donderdag 25 februari livestream 
jeugdvoorstellingen, theater- en knutsel workshops en een Koekie Boekie voorleeseditie. Samen duiken 
we in de wereld van de Magie.  

De livestreams zijn te volgen via Zoom. Aanvang 10.30 & 14.30 uur. Voor meer informatie en kaarten 
kun je terecht op onze [website](https://www.studiodebakkerij.nl/kalender/).   

Dinsdag 23 februari   

10.30 uur   € 2,50   4+  Theaterworkshop Magisch voorjaarsfeestje - Flo van Dam   

14.30 uur € 3,50 4+      De Liedjestovenaar en de magie van Marokko- Naomi Inez   

Kleurige kraampjes, klimmende aapjes, henna op handen, sissende slangen. Laat je meevoeren met de 
liedjes uit De magie van Marokko!  

  
Woensdag 24 februari  

10.30 uur   € 2,00  4+ Sahand Sahebdivani  leest voor uit ‘De verhalen van koning aap’   

Aap wil iets zijn dat hij niet is: een mens die op twee benen loopt en kleren draagt. Wat gebeurt er met 
de dwaze aap die dromen heeft die groter zijn dan hijzelf?  

14.30 uur Knutsel workshop 4+   gratis   
Samen met de knutseljuf ga je iets magisch maken. Wat het gaat worden is nog een verrassing!  
  
Donderdag 25 februari  

10.30 uur € 3,50   4+  Satijntje- Valentijn Productiehuis  

Satijntje groeit op bij een kleermaker en zijn vrouw. Ze wordt niet groter dan een schaar. Als snel leert ze 
het naaivak en kan ze met haar kleine vingertjes prachtige kleren maken en versieren. Een verhaal met 
naaigerei en lapjes stof in de hoofdrol.  

  
14.30 uur gratis   4+ Koekie Boekie Voorlees moment  

Hanina is weer op bezoek in Studio de Bakkerij. Zij gaat mooie verhalen voorlezen over Magie. De 
tweeling Roos en Emma Von den Hoff geven een muzikaal optreden na afloop van het verhaal.  

Studio de Bakkerij 

https://www.vakantietheater.nl/
https://www.studiodebakkerij.nl/kalender/
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Activiteiten in Maart 

Zoals u weet is de jaarplanner door de coronamaatregelen niet helemaal compleet. Daarom 
geef ik u elke maand een overzicht van de activiteiten op school.  

De studiedagen die er in maart staan vervallen. Het zijn gewone schooldagen geworden, omdat 
er al zoveel lessen zijn uitgevallen. 
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Deze kalender vindt u ook terug op www.wilgenstam.nl/kalender en in de Wilgenstam App. 

http://www.wilgenstam.nl/kalender

