Beste ouders,
Deze week een korter bericht dan normaal, want we hebben deze week heel hard met
elkaar gewerkt. De kinderen zijn na het kamp een hechte club en daardoor kan de focus
naar het werk gaan, in plaats van naar andere kinderen. De plekjes op de apenrots zijn
ingenomen; nu aan de slag!
Wat leerden we deze week?
Rekenen

Spelling

Kringen
Heldproject

We maakten een toets. Telt die zwaar mee? Nee hoor, geen
zorgen! Toetsen zijn voor ons een middel om te kijken wat je
kan en dat te vieren. Hetgeen wat je nog niet beheerst, daarmee
gaan we aan de slag. Want daarvan kunnen we leren!
De specht vecht in de buurt van de Nachtwacht met een
hoofdverdachte.
Zie je de regel?
De eerste boeken-, nieuws- en spreekbeurtkringen worden
gehouden. En met succes!
Maandag starten we… spannend! Hier alvast een voorproefje
voor de volwassenen… dus nog niet delen met de kinderen!

https://www.thinglink.com/scene/1363845821296017411

Muziekles

PS: deze helden bespreken we tijdens het project in ieder geval.
Vraag er gerust naar bij de kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM

Gym

Dit geweldige lied oefenen we voor ons bouwoptreden. Het kan
dus zijn dat jullie dit nummer thuis op repeat horen.
Een handbalworkshop! Hoe gaaf!

Daarnaast hebben we een succesvolle ontruiming geoefend. Kan ook niet anders als je
weet dat hij eraan zit te komen. De ramen werden al keurig één minuut voor de slowwhoop afging gesloten… Komende periode zullen we het vaker oefenen, ook
onverwachts.
Klein bericht van onze muziekleerkracht
Aslan Herfstschool in de herfstvakantie (7 tm 12 jaar)
In de herfstvakantie heeft Aslan Muziekcentrum weer een Herfstschool! Voor kinderen
van 7 tm 12 jaar, 12 tm 16 okt van 10-16u, elke dag muziek, theater en dansles! Voor
kinderen met een stadspas is dit gratis, zonder stadspas 150 euro.
Locatie: Louis Bouwmeesterstraat 214. Meld je aan door een mail te
sturen naar info@aslanmuziek.nl met vermelding van je naam en leeftijd.
Aslan open lesweek 5 tm 8 oktober
Wil je kennismaken met ons nieuwe lesaanbod? Of zin om een gratis groepsles uit te
proberen op onze nieuwe locatie in Nieuw-West? Meld je dan aan voor een of meerdere
groepslessen tijdens de Open Lesweek maandag 5 t/m donderdag 8 oktober! Een week
lang kun je van alles uitproberen, of je nu van dansen, musical, theater of zingen houdt.
Meld je aan door een mail te sturen naar info@aslanmuziek.nl met vermelding van je
naam, leeftijd en welke les je wilt meedoen!
Aslan audities talenten 7 oktober
Zit er meer muziek, dans of theater in je? Kom op 7 oktober 16u auditie doen voor een
van de talentopleidingen van de Aslan Academie. Bij de Aslan Academie word je door

middel van een intensief talententraject uitgedaagd om je creatieve talent op het gebied
van muziek, dans en/of theater maximaal te ontwikkelen. Meld je aan door een mail te
sturen naar info@aslanmuziek.nl met vermelding van je naam, leeftijd en waarvoor je
auditie wil doen!
Fijn weekend,
Namens de bovenbouw 5-6,
Youri Gorissen

