
NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF
OKTOBEROKTOBER

20222022



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

De bladeren worden oranje, net zoals de pompoenen in de tuin, de fiet-
sers van WWJ krijgen het weer zwaarder op de zaterdagochtend, en dit 
kan maar één ding betekenen: 
de Oktober Nieuwsbrief!

Zaterdag 22 oktober is er geen WWJ-les. We zien jullie weer op 29 
oktober in de Horizon, en omdat het Halloween is mag je naar deze les 
verkleed komen!

Heeft u vragen of opmerkingen over de 
WWJ-lessen? U kunt altijd een mailtje sturen 

naar ezra@greg-baud.nlezra@greg-baud.nl

NIEUWSBRIEF AUG 2022

DE WWJ KANTIDE WWJ KANTI
is weer open gegaan en we hebben goed nieuws 
voor jullie! Deze zal tot de kerst elke twee weken 
open zijn, dus we zien jullie graag 29 oktober weer 
van 10:30 tot 11:00 en van 12:30 tot 13:00 om iets 
lekkers te halen.

HALLOWEENSTADHALLOWEENSTAD
Op 28 oktober wordt Zoetermeer omgetoverd tot 
Halloweenstad. Een aantal van onze WWJ 3 en WWJ 4 
leerlingen doen hiermee aan mee als Zombie. Durf jij te 
komen kijken? Voor meer informatie zie: 
https://www.halloweenstad.nl/



DE GROTE CLUBACTIEDE GROTE CLUBACTIE
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De Grote Club Actie is in volle gang en lieve leerlingen, wat doen jullie goed jullie best!! 
We zitten al op 75% van ons doel.
De nieuwe grime-ruimte in ons nieuwe theater wordt zo zo mooi! 
De actie duurt nog t/m 21 november, dus zet nog even door en verkoop aankomende 
maand nog die lootjes! 

WWJ kan ook gesteund worden door het kopen van een superlot: dit is een lot van 
€150. Heeft u een bedrijf die WWJ op deze manier zou willen helpen, dan zijn we u 
enorm dankbaar. Of kent u iemand met een bedrijf die WWJ misschien zou willen 
ondersteunen?
In ruil voor het kopen van een superlot biedt WWJ gratis kaartjes aan voor de 
eindpresentatie en een plekje in onze flyers. Voor meer informatie kunt u een mailtje  
sturen.

TUSSENPRESENTATIESTUSSENPRESENTATIES
Al lijkt het nog ver weg, de tussenpresentaties komen al snel 
dichtbij. Daarom willen we u vragen deze alvast in de agenda te zetten.

WWJ1 en 2 zullen hun tussenpresentaties spelen op 4 februari 2023.
WWJ 3 en 4 zullen hun tussenpresentaties spelen op 21 januari 2023.

Tijdens de tussenpresentaties laten de leerlingen van WWJ zien wat ze dit jaar tot nu 
toe geleerd hebben. Hierbij mag iedereen komen kijken!
Meer informatie over tijden en locaties hoort u t.z.t.  



JAARPLANNERJAARPLANNER 2022/2023
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28/10 HALLOWEENSTAD

29/10 HALLOWEENFEEST

WWJ-LESSEN
PRODUCTIEKLAS
EXTRA’S
EXTERNE ACTIVITEITEN

13/11 EXTRA REPETITIE 
NOOIT GEDACHT 10:30-17:00

21/11 EINDE GROTE CLUB ACTIE

24/12 GEEN WWJ-LES

31/12 GEEN WWJ-LES

25/2 GEEN WWJ-LES

1/4 WWJ XL
LES VAN 10:00 TOT 17:00

29/4 GEEN WWJ-LES

30/4 WWJ-KAMP t/m 5 mei

20/5 VERRASSING

21/5 VERRASSING

27/5 WWJ XL
LES VAN 10:00 TOT 17:00

17/6 GENERALE REPETITIES
WARMWESTIVAL

18/6 GENERALE REPETITIES
WARMWESTIVAL

24/6 WARMWESTIVAL

25/6 WARMWESTIVAL

1/7 LAATSTE LES SEIZOEN

28/12 GENERALE REPETITIE 
NOOIT GEDACHT

29/12 VOORSTELLINGEN
NOOIT GEDACHT

30/12 VOORSTELLINGEN
NOOIT GEDACHT

21/01 TUSSENPRESENTATIE
WWJ3 & 4

04/02 TUSSENPRESENTATIE
WWJ1 & 2
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Ook dit jaar vieren we bij WWJ weer het Halloweenfeest! Kom jij met ons 
mee griezelen? Dit jaar kun je weer weerwolven, karaoke zingen en naar 

het spookhuis... Ook is de WWJ KANTI open voor een lekkere snack of 
drankje, dus vergeet je geld niet!

Kom verkleed in je beste outfit want ook dit jaar kun je de prijs winnen 
van de beste Halloween-look! De prijs is €5 KANTI tegoed! 

Wie wilt dat nou niet?

Geef je op door een mailtje te sturen naar ezra@greg-baud.nl & geef 
door of je een +1 meeneemt!
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De repetities van Nooit Gedacht zijn in volle gang. 
Hierbij herinneren we u graag aan de generale repetitie, deze vindt plaats op 

28 december.

Nooit Gedacht gaat over Rose, de dochter van Wendy, die terecht komt in 
Nooitgedachtland en avonturen beleefd met Peter Pan en moet leren 

geloven in magie. 
Ben je benieuwd geworden? Kom dan op 29 en 30 december kijken!

De kaartjes zijn vanaf 1 november te koop via www.greg-baud.nl




