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Beste ouder(s), verzorger(s) en leden van WWJ,

Yes! WWJ begint weer op zaterdag 4 september. 
Onze lessen worden dit jaar gegeven in SBO de Horizon aan de 
Mendelssohnrode 2.

De informatiemail over de WWJ-groep waarin de leerlingen aankomend jaar 
zullen zitten is verstuurd. Niks ontvangen? Stuur ons even een mailtje.

Nu zullen we jullie niet langer in spanning houden... 
Hieronder is de volledige docentenverdeling van aankomend jaar te vinden!
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  Wist je dat...?  Wist je dat...?
De 1e les van het jaar altijd een open 

les is?
Dus ken je iemand die een keertje een 

WWJ-les mee wilt doen? 
Neem hen lekker mee!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
kan via warmwaterjeugdtheater.nl!

WWJ 1
 SOPHIA
 ELI
 STAN

WWJ 2
JASPER
TOM W
JASMIJN

WWJ 3
LOLA
NIELS
YLONA
MENNO

WWJ 4
AYLA
SAMIRA
KAYLEIGH

DOCENTEN 2021/2022

PRODUCTIEKLAS
KAYLEIGH
JELMER
ROBIN
  

  ALGEMEEN
  WWJ@GREG-BAUD.NL

  WWJ1 & WWJ2
  EZRA@GREG-BAUD.NL

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

WWJ3
JANNA@GREG-BAUD.NL
JARNO@GREG-BAUD.NL

WWJ4
JANNA@GREG-BAUD.NL

PRODUCTIEKLAS
JARNO@GREG-BAUD.NL

E-MAIL
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DE JAARPLANNINGDE JAARPLANNING
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16
OKT

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! 

Herfstvakantie, geen les

Tussenpresentatie
WWJ1 & WWJ2

Kerstvakantie, geen les
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Tussenpresentatie 
WWJ3 & WWJ4

Voorjaarsvakantie, geen les

WWJ XL-les

WWJ KAMP

WWJ XL-les

WARMWESTIVAL
generale

WARMWESTIVAL

WARMWESTIVAL

Laatste WWJ-les

      

      De cast van The Wiz! kan niet wachten om eindelijk hun musical te 
      laten zien. De voorstellingen spelen zij in de kerstvakantie. 
      De repetities zullen snel weer beginnen om alle puntjes op de i te zetten. 

      Naast productieklas The Wiz! start er in januari een 
      tweede Productieklas. Welke musical deze groep gaat doen is nog 
      een geheim, maar we kunnen jullie beloven dat je mee wilt doen!
      Inschrijven kan binnenkort…
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EEN BRIEF VAN DE PENNINGMEESTEREEN BRIEF VAN DE PENNINGMEESTER
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Beste (ouder van) leerling van het Warm Water Jeugdtheater,
Je krijgt deze brief omdat je bent (of uw zoon of dochter is) ingeschreven als 
leerling van het Warm Water Jeugdtheater.
Zaterdag 4 september gaan de lessen weer beginnen. De docenten hebben weer 
heel veel zin om je zang, dans en spellessen te geven.

Ik heb al gemerkt dat enkele ouders de maandelijkse overboeking hebben 
ingeschakeld, maar voor diegene die dat nog niet gedaan heeft, verzoek ik dat per 
direct (t/m juni 2021) 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.

Om de administratieve werkzaamheden voor mij, als penningmeester, wat lichter te 
maken, kun 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 2021-2022 
voor eind september 2021 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 bankrekeningnummer 
NL86INGB0007826760 t.n.v. Stichting Greg en Baud Projects, onder vermelding 
van de naam en groep van de leerling.

  Bij het WWJ wordt alles gedaan door vrijwilligers en wij zijn altijd op zoek naar   
  nieuwe mensen die onze teams willen versterken.
  Heeft u interesse in lesgeven, in het versterken van ons grimeteam/techniekteam, 
  of helpt u graag mee op het WARMWESTIVAL? Denk hierbij aan het 
  bouwen van decors, het organiseren van een workshop, foodtruck of kraampje, alle 
  creatieve ideeen zijn welkom.
  Stuur ons een mailtje via wwj@greg-baud.nl en wij nemen contact met u op!

Altijd al eens een WWJ-docent willen interviewen, 
een quiz willen maken of een stukje tekst over je 

favoriete WWJ-les willen schrijven?
Stuur een mailtje naar wwj@greg-baud.nl!

De rol van de penningmeester wordt 
binnenkort overgedragen aan Jochem 

Kerkhof


