
NIEUWSBRIEF DEC 2021



G o h , 
wat een 
a f s l u i t e r 
van 2021.



Beste ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen van 
WWJ,

Goh, wat een afsluiter van 2021. Een lockdown 
waardoor de enthousiaste acteurs en actrices van The 
Wiz en Bonnie&Clyde helaas deze kerstvakantie niet 

op het podium kunnen staan. 
Wegens een aantal onzekerheden in volgend seizoen, 
in deze nieuwsbrief een leuke feel-good afsluiter en 

iets minder informatie. We zien jullie hopelijk weer bij 
de WWJ-les op 15 januari 2022. 

De docenten en het productieteam van WWJ wensen 
jullie allemaal ontzettend fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!



FIJNE FEESTDAGEN 

&



DE BESTE WENSEN 

&



QUIZ
Afgelopen zaterdag deden de leerlingen (naast de leerlingen van 

The Wiz) mee met de ultieme WWJ kerst pubquiz. Omdat we toch 
echt wel denken dat de leerlingen van The Wiz en de ouders écht 

iets hebben gemist, hier een kleine kerstquiz om in de kerstsferen te 
komen.

1B, 2C, 3B, 4B, 5 acht dagen, 6 negen afl, 7A, 8B, 9D, 10B.



1. Waar komt het fenomeen de kerstman vandaan? 
    A. Coca Cola
    B. Sinterklaas
    C. De Noordpool
    D. Via de Mormonen

2. Wie ontdooit er elk jaar na thanksgiving?
    A. De kerstman
    B. George Michael 
    C. Maria Carey

3. In welk jaar kwam de film Home Alone 1 uit?
    A. 1978
    B. 1990
    C. 1993
    D. 2004

4. Wat is de meest voorkomende kerstboom?
    A. Blauwspar 
    B. Nordmann 
    C. Fijnspar 
    D. Servische spar
 
5. Hoeveel dagen duurt het Joodse feest Chanoeka?

6. Hoe veel Friends (de serie) kerstafleveringen zijn er?

7. Om nieuwe liefde te vinden in het nieuwe jaar, 
welke kleur onderbroek moet je dan dragen volgens de Mexicanen? 
    A. Rood
    B. Groen
    C. Wit
    D. Zwart

8. Hebben rendieren echt een rode neus?
    A. Ja
    B. Nee

9. Hoe vaak hadden we de laatste 100 jaar een witte kerst?
    A. 0
    B. 21
    C. 50
    D. 8

10. Moet je een echte kerstboom water geven na het kappen?
    A. Ja
    B. Nee

De antwoorden zijn onderaan de VORIGE pagina te vinden.
(en kids, niet de antwoorden doorvertellen dus!)



DE 
GROTE  
CLUBACTIE 



Via de Grote Clubactie hebben onze leerlingen en docenten maar 
liefst 1016 lootjes verkocht, dat is een nieuw record voor het Warm 
Water Jeugdtheater.

Wij willen alle leerlingen bedanken voor het verkopen van de loten, 
er is zelfs een superlot verkocht door Sjoerd!!

Alle leerlingen die meer dan 20 loten hebben verkocht ontvangen 
van ons een 20-loten-bon, deze kunnen jullie vinden in je gloednieu-
we WWJ-sporttas! Deze krijg je van ons de eerstvolgende WWJ-les.

Ook hadden wij beloofd dat we gingen bekendmaken welke groep 
(per leerling gemiddeld) de meeste lootjes heeft verkocht.
Het was super spannend tot de laatste seconde, want jullie bleven 
maar verkopen!
Op de vierde plek is geëindigd, WWJ 3. Op plek drie: WWJ 1. De 
tweede plek gaat naar WWJ 2
En onze winnaars zijn de leerlingen van WWJ 4 met maar liefst 12,2 
lootjes gemiddeld per persoon!

De opbrengst van deze actie gaat naar de aankleding van het 
WARMWESTIVAL, van banners tot aan ballonnen!
Nogmaals heel erg bedankt en bewaar die inzet tot volgend jaar.



ROBBERTS 
R U B R I E K 

Wat is er leuk aan WWJ?

Het leuke aan WWJ (ook bekend als Walk With Jesus) vind ik 
vooral de gezellige sfeer in de groepen, iedereen is welkom 
en daarom zit je altijd met super veel verschillende mensen 

in de groep wat het super gezellig maakt. Ook is WWJ na een 
(veel te lange) week school en stress echt een uitlaatklep 

voor me.





MIJN FAVORIETE STUK (EVER)

Wow ziek goede vraag, moeilijke ook wel. Maar denk toch dat ik door nostalgie kies voor 
“De 3 Biggetjes” mijn allereerste stuk, dat ik speelde in 2015. Een meer recenter stuk is 

Los! dat we helaas niet hebben kunnen uitvoeren door corona. Het leuke en uitdagende 
aan het stuk was dat het een erg heftig verhaal was en die emoties over proberen te 

brengen aan het publiek was echt een superleuke uitdaging. Maarrrr het stuk wat we nu 
doen met productieklas: The Wiz is ook wel echt heeeeeeel leuk! Koop allemaal je kaar-

tje zodra we die voorstelling is een keer gaan spelen, anders gaat WWJ failliet, super 
balen.

T H E A T E R T I P S

Een van de belangrijkste dingen die ik bij WWJ heb geleerd, wat ik ook 
vaak buiten WWJ gebruik is, hoe raar het ook klinkt, zelfvertrouwen! 
Al gaat de tekst van een scène volledig mis, of ben je ál je danspasjes 
vergeten, zolang je er met zelfvertrouwen staat kan je mensen over-
tuigen dat wat jij doet echt perfect is! En buiten WWJ natuurlijk ook 
handig als je tijdens je spreekbeurt opeens vergeten bent hoe je huis-
dier heet (waargebeurd verhaal).

euh groetjes ofzo
en ja verkoop die loten!!

 (of ben ik daar al te laat mee?)
ps. maak me docent :)



KEEP 
SAFE 


