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Beste ouders/verzorgers en leden van WWJ,

De laatste WWJ-les van 2020 zit erop! De kerstvakantie is in aantocht. 
Tot onze teleurstelling moeten we mededelen dat ook de WWJ-lessen even 
onderbroken worden door de verscherping van de corona-maatregelen. Wij hopen 
na de lockdown op 23 januari onze lessen weer voort te zetten zoals we gewend zijn. 
Tegen die tijd ontvangt u natuurlijk een mail met meer informatie.

De docenten van WWJ wensen jullie veel gezondheid toe. Een fijne kerst en een 
gelukkig nieuw jaar!

Zodra de maatregels versoepelen – en hopelijk is dit snel! – hebben we een 
belangrijk verzoek. We willen u vragen om tijdig aan ons door te geven wanneer 
er een positieve uitslag is binnen het huishouden. Zo kunnen wij hier rekening 
mee houden en eventueel op anticiperen mocht je of uw zoon/dochter in de 
besmettingsperiode in contact zijn gekomen met andere kinderen tijdens de WWJ-
les. Dit kunt u doen door te mailen naar ezra@greg-baud.nl (WWJ1 en 2), janna@
greg-baud.nl (WWJ3 en 4) en jarno@greg-baud.nl (Productieklas). 

Om in een goede stemming te blijven willen we u ook op de hoogte brengen van 
wat leuker nieuws!
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De Grote Club Actie
Na een aantal maanden langs de deuren gaan, familie en vrienden te appen en 
iedereen overhalen om dat lot van 3 euro nou is te kopen, hebben we superveel 
lotenboekjes ontvangen. We hebben met z’n allen een bedrag opgehaald van 
€1893,40!!! Super goed gedaan, we willen jullie allemaal bedanken! Hiermee kunnen 
we een grote dansspiegel kopen zodat jullie tijdens de les jezelf kunnen zien shinen. 

De prijzen zijn inmiddels uitgedeeld. Gefeliciteerd 
Nienke (WWJ4), jij zat het dichtst bij het verkochte 
lotenaantal van dit jaar, dit waren er 812! Gefeliciteerd 
Evi (WWJ2), jij hebt de meeste loten verkocht dit jaar. 
Wat een topper. En een groot applaus voor WWJ1, de 
groep die (gemiddeld) de meeste loten heeft verkocht. 
Jullie krijgen een groot feest van ons cadeau, deze staat 
op de planning in het nieuwe jaar.

Emballage
Als aanvulling op de GCA hebben we op dit moment 
een emballage box staan bij de Albert Heijn XL in het 
Stadshart Zoetermeer. Alle opbrengsten van de lege 
flessen gaan naar WWJ, door de statiegeldbonnen in 
de inzamelbak te doen. Het is tijd om de kast is leeg te 
halen en die lege flessen in te leveren dus! 
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De Klas van 2021
De workshops die gepland stonden in de september/oktober maanden zijn helaas 
niet doorgegaan. Hartstikke zonde, maar niet getreurd! In de voorjaarsvakantie heb 
je de kans om in de allereerste klas van de Warm Water School te zitten; De Klas 
van 2021! Gedurende deze bijzondere week krijgt een klas van 30 leerlingen de 
unieke kans om deel te nemen aan allerlei verschillende uitdagende workshops en 
activiteiten. De week zal in het teken staan van experimenteren en het prikkelen 
van de creativiteit! De workshops zullen gegeven worden door WWJ-docenten en 
docenten van buitenaf. Dit is een mooie kans om iets nieuws te proberen naast de 
WWJ-lessen!

Meedoen aan De Klas Van 2021 kan door een bijdrage van €7,50. Inschrijven voor de 
workshop kan vanaf 23 januari, via onze website: warmwaterjeugdtheater.nl. Houdt 
hiervoor de mail en social media goed in de gaten. Zien we jou ook in de klas?
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