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Beste ouders/verzorgers en leden van WWJ,

We are back! Na een extreem warme en voor velen ook lange zomervakantie is het weer tijd om het normale ritme 
op te pakken. En dit betekent ook: op zaterdagochtend WWJ! De vrijwilligers van Warm Water Jeugdtheater zijn weer 
enthousiast om te beginnen. 

In deze nieuwsbrief is veel informatie te vinden over komend seizoen, want er staat weer veel op de planning.

Vakantierooster 
Zoals altijd geldt: de eerste en eventuele tweede zaterdag van de vakantie is er geen les, de laatste zaterdag is er wel 
les! De vakanties zijn hieronder te vinden.
Herfstvakantie (za 17 oktober t/m zo 25 oktober)  
Kerstvakantie (za 19 december t/m zo 3 januari)  
Voorjaarsvakantie (za 20 februari t/m zo 28 februari) 
Meivakantie (za 24 april t/m zo 9 mei)   

Save the date!
Zaterdag 28 november: tussenpresentatie WWJ1 en WWJ2
Zaterdag 16 januari: tussenpresentatie WWJ3 en WWJ4
Wat een tussenpresentatie precies is zullen we in de volgende nieuwsbrief uitleggen! 
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The Wiz

Dit jaar brengt de productieklas van het Warm 
Water Jeugdtheater ‘The Wiz’ naar Zoetermeer. 
Voor deze vrolijke musical zijn we op zoek naar 
enthousiaste leerlingen vanaf 10 jaar. In The Wiz 
zijn er diverse rollen weggelegd voor jong en voor 
oud. De repetities van de productieklas zijn elke 
vrijdagavond van 19.00 – 22.00 uur. Inschrijven 
kan door een mail te sturen naar wwj@greg-
baud.nl met jouw naam en leeftijd. We hebben 
al een hoop aanmeldingen maar je kan je nog 
steeds inschrijven!
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Workshops

De eerste twee workshops beginnen in september! Gedurende vijf weken ga je werken aan een bepaald onderwerp 
of thema. Nieuwsgierig geworden? Houdt onze socials in de gaten voor meer informatie over het opgeven voor de 

workshops.

Onderstaande flyers kan je ook als bijlage in de mail vinden. 
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Bring your friends!

De eerste 2 lessen van het seizoen zijn open 
lessen. Dit betekent dat je iedereen mag 
meenemen! Heb je een vriend/vriendin, 

nichtje/neefje, buurmeisje/buurjongen of 
klasgenoot die theater ook heel leuk vindt en 
graag een keertje wilt komen kijken bij WWJ, 

dit is je kans. Neem ze mee voor een gratis 
proefles!



4x4 festival

Zaterdag 29 augustus staat het 4x4 Festival op de planning. Het 4x4 
Festival is een theaterfestival waarbij 16 makers, 16 voorstellingen 
maken van maximaal 16 minuten. Verwacht theater op plekken 
waar je het normaal nooit zou verwachten. Een muzikaal concert 
vanuit de WC’s, een cabaretshow in het biologielokaal, een 
muziektheatervoorstelling in de gang er komt van alles voorbij. Er 
doen ontzettend veel docenten en (oud) leerlingen mee. Dus kom 
vooral kijken en supporten! 
 
Met dit festival viert Greg & Baud Productions dat we eindelijk weer 
theater mogen maken na een lange sluiting vanwege de corona 
crisis. Voor slechts 8 euro vier je dit met ons mee! Kaartjes zijn te 
koop via https://greg-baud.nl.
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5 september 2020 Eerste les van het seizoen 

21 september 2020 Begin workshop !Drusba 

27 september 2020 Begin workshop Feel the Dance

16 oktober 2020 Eerste les Productieklas

27 oktober 2020 Geen WWJ les

28 november 2020 Tussenpresentatie WWJ1 en WWJ2

19 december 2020 Geen WWJ les

26 december 2020 Geen WWJ les

26 januari 2021 Tussenpresentatie WWJ3 en WWJ4

20 februari 2021 Geen WWJ les

24 april 2021 Geen WWJ les

1 mei 2021 Geen WWJ les

AGENDA PLANNING WWJ SEIZOEN 2020/2021
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Beste (ouder van) leerling van Warm Water Jeugdtheater,
 
Je krijgt deze brief omdat je bent (of uw zoon of dochter is) ingeschreven als leerling van Warm 
Water Jeugdtheater.
 
Zaterdag, 5 september, gaan de lessen weer beginnen. De docenten hebben er weer heel veel 
zin in om je zang, dans en spellessen te geven.
De lessen worden gegeven in de Mavo, Dr. J.W. Paltelaan 1 te Zoetermeer.
 
Ik heb al gemerkt dat enkele ouders al de maandelijkse overboeking hebben ingeschakeld, 
maar voor diegene die dat nog niet gedaan heeft, verzoek ik dat per direct (t/m juni 2020) weer 
te doen.
Graag bij de overboeking de naam van de leerling en de betreffende groep vermelden.
 
De contributie voor de leerlingen is nog steeds € 27,50 per maand.
De extra contributie voor de Productieklas (die in oktober van start gaat) is gesteld op éénmalig 
€ 50,00. Dit bedrag geldt alleen als je al contributie betaald voor het volgen van lessen bij Warm 
Water Jeugdtheater.
De leerlingen die gaan deelnemen aan de Productieklas, krijgen daar eind september / begin 
oktober bericht over.
 
Om de administratieve werkzaamheden voor mij, als penningmeester, wat lichter te maken, kan 
je ook dit jaar een korting van 10 % (zijnde 1 maand gratis) krijgen.
Deze korting krijg je alleen als het lesgeld voor het gehele lesseizoen 2020-2021 voor eind sep-
tember 2020 in één keer wordt overmaakt naar het onderstaand bankrekeningnummer.
Dat betekent dat er in plaats van € 275,00 (10 maanden x € 27,50) maar € 247,50 hoeft te 
worden betaald per leerling.
 
De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekening NL86INGB0007826760 t.n.v. 
Stichting Greg en Baud Projects, onder vermelding van de naam en groep van de leerling


