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Beste ouder(s), verzorger(s) en leden van WWJ,
De tweede nieuwsbrief van het jaar alweer! Genoten van de
vakantie? In de vakantie is de eerste WWJ-workshop van start
gegaan, De Klas van ‘21 was een superleuk nieuw project, en we
alle leerlingen die meededen zijn met vlag en wimpel geslaagd
tijdens de graduation.
De RAYTINE is officieel van start! Bij ons kun je tussen half 11 en 11 en half
1 en 1 terecht voor een lekkere snack, zoals een tosti, broodje knakworst
of chocoladereep.

TUSSENPRESENTATIE WWJ1 EN WWJ2

De tussenpresentaties van WWJ1 en 2 vinden plaats op 20
november. Op deze zaterdag zal er gewoon les zijn in de ochtend, en de presentatie vindt tijdens, of erna plaats. Zet dit alvast in uw agenda.
U ontvangt binnenkort een officiele uitnodiging!
Vragen? Mail naar ezra@greg-baud.nl

De cast van The Wiz! kan niet wachten om eindelijk hun musical te
laten zien. Inmiddels is de kleding al gepast.
De voorstellingen worden gespeeld tijdens Magisch Zoetermeer,
van 27 t/m 30 december!
Houd onze socials in de gaten over de kaartverkoop.
@warmwaterjeugdtheater
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De Grote Clubactie
De Grote Clubactie is nu een maand bezig, op de eerste dag werden er al 100 loten
verkocht! Op het moment hebben wij al 88% van ons streefbedrag binnen, lootje
kopen? Dat kan via de QR code hieronder!
De Grote Clubactie loopt tot 20 november.
Veel leerlingen hebben mega veel lootjes verkocht, de leerling die het meest
verkoopt wint een mooie prijs, zie hier de top 5 van de leerlingen:
1. Sjoerd
2. Tessa
3. Lize
4. Anne Roos
5. Lieke
Lekker bezig allemaal!! Ga zo door!

Proeflessen
Wisten jullie dat elke les een open les is? Dus, ken je iemand die een keer een WWJ
les wil meedoen? Dan mag dit altijd, laat het even weten bij je docenten of mail naar
de productie!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
kan via warmwaterjeugdtheater.nl!
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Halloween
Op 30 oktober vieren wij bij Warm Water Halloween!
Om 19:00 start het feest. De leerlingen mogen allemaal een +1
meenemen, dus ook iemand die niet op WWJ zit mag meekomen!
Tijdens het feest zullen er verschillende leuke dingen te doen zijn, zoals
het laten lezen van je toekomst, een verkleedwedstrijd, een haunted
walk en de reveal van productieklas 2!!
Entree is gratis.
Tijdens het feest zal onze kantine open zijn voor heerlijke snacks en
verfrissende drankjes.
Kom jij met ons mee griezelen?
MELD JE AAN VIA JANNA@GREG-BAUD.NL
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DOCENTEN 2021/2022

WWJ 1

SOPHIA
WWJ 2
ELI
JASPER
STAN
TOM W
JASMIJN

WWJ 3
LOLA
NIELS
YLONA
MENNO

PRODUCTIEKLAS
KAYLEIGH
ELI
SOPHIA
TOM

WWJ 4

AYLA
SAMIRA
KAYLEIGH

ALGEMEEN
WWJ@GREG-BAUD.NL

WWJ3
JANNA@GREG-BAUD.NL

WWJ1 & WWJ2
EZRA@GREG-BAUD.NL

WWJ4
JANNA@GREG-BAUD.NL

E-MAIL

PRODUCTIEKLAS
JARNO@GREG-BAUD.NL

BIJ VRAGEN/OPMERKINGEN, VOOR INFORMATIE & MEER KUNT U TERECHT BIJ BOVENSTAANDE E-MAILADRESSEN

DE JAARPLANNING

26
FEB

Voorjaarsvakantie, geen les

21
MEI

WWJ XL-les

20
NOV

9
APR

WWJ XL-les

24
JUN

WARMWESTIVAL

Tussenpresentatie

WWJ1 & WWJ2

generale

25
DEC

Kerstvakantie, geen les

23
APR

Meivakantie, geen les

25
JUN

WARMWESTIVAL

1
JAN

Kerstvakantie, geen les

30
APR

Meivakantie, geen les

26
JUN

WARMWESTIVAL

WWJ KAMP

2
JUL

Laatste WWJ-les

22
JAN

Tussenpresentatie
WWJ3 & WWJ4

1 T/M 6
MEI

Ook dit jaar zullen de leerlingen van het Warm Water Jeugdtheater een tussenpresentatie en een
eindpresentatie opvoeren.
De eindpresentatie zal weer plaatsvinden op het WARMWESTIVAL, ditmaal gaan wij er met goede hoop van
uit dat er écht een festival zal plaatsvinden. Op dit festival zal elke WWJ-groep een musical laten zien!
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