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Les-uitval
Zoals eerder bekend is geworden, heeft de AOB een staking
afgekondigd voor 15 maart a.s. Daaraan gevolg geven is een
individuele beslissing voor elke werknemer.
Voor onze school betekent het dat op deze vrijdag de beide
kleutergroepen en groep 7/8 gewoon les hebben. Voor de groepen
3/4 en 5/6 is geen leerkracht beschikbaar en zij zullen die dag dus
thuis moeten blijven.
Mocht deze situatie voor u tot een onoverkomelijk opvangprobleem
leiden, dan kunt u dit bij me melden, zodat we hiervoor een oplossing
kunnen zoeken.
Theo Huting

Contact

Rabo AZ Foodtour

OBS De Klimop

Aanstaande dinsdag start groep 8 met de Rabo AZ Foodtour. Tijdens
dit project van 10 lessen gaan de kinderen op zoek naar gezonde
voeding en kijken naar het wereldwijde voedselprobleem. Dit allemaal
gesponsord door Rabobank en AZ. Dinsdag is de aftrap bij ons op
school en wordt verzorgd door medewerkers van Rabobank en AZ en
zelfs een AZ-speler(s)!

Rooseveltlaan 1
1902 DH Castricum
Postadres
Postbus 319
1900 AH Castricum
info.klimop@isobscholen.nl
www.obsdeklimopcastricum.nl
Telefoon 0251 – 651 656

Praktijk De Kleuterviool, Prins Frederik Hendrikstraat 37,
Castricum

Kleuterviool
Proefles - kom samen met je kind
Het is zelden te vroeg om met de vioolles te beginnen. Met de
beproefde Suzuki-methode® kunnen kinderen al vanaf 3 jaar aan
de slag! Met spelletjes, klappen, zingen en bewegen, leggen we
de basis voor het spelen van de eerste liedjes op de viool. We
combineren een groepsles met momenten van individuele
aandacht voor elk kind. De liedjes leren we door te zingen en te
bewegen, maar ook door thuis naar de CD te luisteren. Eén ouder
is altijd bij de les betrokken en krijgt handvatten om met het kind
thuis te oefenen. Als ouder neemt u zelf de beslissing, of het kind
viool mag leren spelen. Om te beginnen krijgt de vader of moeder
een aantal lesjes op de viool. Het kind begint pas, als het zelf zegt
dat het ook viool wil spelen. Kinderen willen natuurlijk altijd
hetzelfde doen als de ouders, dus dat komt in 99 % van de
gevallen goed. Het is mogelijk om via de docent een passende
maat viool te huren.
Kom lekker meedoen samen met je kind in de leeftijd van 3 –
5 jaren. Zo ervaar je meteen wat een speelse kleuterviool-les
inhoudt en maak je kennis met de docent.
-Op woensdag 13 maart 2019 om 16 uur
−Locatie: De Kleuterviool, Prins Frederik Hendrikstraat 37,
Castricum
Meer informatie vindt u op de website dekleuterviool.nl Aan de
deelname aan de proefles zijn geen kosten verbonden.
Aanmelding en vragen richt u aub aan docent Jürgen Rodemeier,
jurgenrodemeier@gmail.com of tel. 06 4795 1370.

7 april 15.30 uur Theaterzaal Koningsduyn

Haren vol banaan
Ik keek net in mijn onderbroek
en ik had me goeie zin
want mijn linker- en mijn rechterbil
die zaten er nog in!
Zo begint het optreden van Erik (vader) en Lot (zoon) van Os. Samen
brengen zij grappige liedjes, ontroerende versjes en mooie
prentenboekverhalen. Erik en Lot begeleiden zichzelf op gitaar, piano,
ukelele en mondharmonica en zingen en vertellen over Schatje en Scheetje,
twee verliefde boeven die de hemel ophangen in hun cel; over Kees van
Dijk, de dinosaurus die de toekomst kan voorspellen; over een eenzaam
drolletje op zoek naar een vriendje; over neuzen vol snot en haren vol
banaan. Verrassend én bekend, want ook zullen Erik en Lot enkele
Sesamstraatliedjes laten horen, die je vast kent van de tv. Wie mee wil
zingen, zingt lekker mee; wie liever luistert is ook van harte welkom. En het
zou zomaar kunnen dat ze afsluiten met:
Kinderboekenschrijver Erik van Os schreef samen met zijn vrouw Elle van
Lieshout inmiddels zo’n 175 kinderboeken en talloze liedjes en versjes voor
o.a. Sesamstraat en De Efteling. Hun prentenboeken worden wereldwijd
uitgegeven, hun liedjes werden meermaals genomineerd voor de Willem
Wilminkprijs en hun laatste dichtbundel ‘Niets liever dan jij’ kreeg een Vlag
en Wimpel van de Griffeljury. Lot van Os (hun zoon dus) stond vorig jaar in
de finale van het Leids Cabaret Festival met zijn band PS en zo is het leven.
Kaarten á € 8,50 zijn verkrijgbaar via www.toonbeeld.tv, aandezaal,bij de
Readshop (Geesterduin), muziekhandel BorstlapBoekhandel Laan en Vivant
Rozing (Bakkerspleintje)

