Agenda

Maandag 12 oktober
Groep 5 en 6 gaan naar museum Beeld en Geluid voor Reclametrucjes

Donderdag 15 oktober
Groep 4 gaat naar Theater aan het Spui voor de voorstelling Tori

Vrijdag 16 oktober
Om 15.00u begint de HERFSTVAKANTIE

Creatieve ouders
Dank jullie wel voor de vele geweldige ideeën die Elly heeft gekregen naar aanleiding van
haar vraag: Hoe kunnen we er voor zorgen dat ouders het kruis voor de school vrijhouden,
(dus hier geen fietsen plaatsen), zodat de kinderen veilig vanaf de straat de school in
kunnen rijden?
De ideeën varieerden van stickers plakken op de palen, bloembakken, rode loper tot een
plaat met afbeelding aan beide zijden van het kruis zodat een poort gemaakt kan worden.
Wat een creativiteit. Geweldig.
Elly is in overleg met de afdeling wegbeheer, die over het straatmeubilair gaat. Zodra er
duidelijk is wat we mogen inzetten laat zij het jullie weten.

Veiligheid in de Schoolzone
Nu het weer regenachtiger wordt, zijn meer ouders met auto's geneigd om hun kind, tegen
alle afspraken in, toch voor de schooldeur uit te laten stappen. "Och, het is maar 1 tel", is
dan de reactie als zij worden aangesproken. Maar veel 1-tellen zorgen voor stagnatie en
onveilige verkeerssituaties.
Bij deze opnieuw het verzoek: kom lopend of met de fiets naar school en kom je toch met de
auto: neem de tijd, parkeer een straat verder, maar NIET voor de school.
Het is immers voor de veiligheid van onze kinderen.

Tips

De Notendief
Wij nodigen je graag uit om onze voorstelling "De Notendief" te bezoeken.

Met deze avontuurlijke muzikale speurtocht zullen kinderen van alle leeftijden op een
speelse manier kennis maken met muziek.
Breng deze info ook onder de aandacht bij collega's, familie en vrienden.
Zie voor uitgebreide info: www.podiumcalliope.com

Thematiek: "De Notendief" een muzikaal sprookje.
Voor wie?

Kinderen en (Groot)Ouders van alle leeftijden

Wanneer: Zaterdag 10 oktober om 11.00 uur en 13.00 uur
Duur: 40 min
Locatie: Calliopestraat 39, 2511 GE, Den Haag
Taal: Nederlands
Toegang : Vrij
Aanmelden: calliopemuziek@gmail.com
t 070 77 908 98
Vermeld hierbij je naam, aantal deelnemers en de leeftijd van de deelnemers.

We hopen elkaar te zien op 10 oktober as.

met dank en vriendelijke groet,
Marco Bons, Art-team en voorzitter Stichting Podium Calliope
Sasha Mashina, Art-team en secretaris Stichting Podium Calliope

Maatregelen i.v.m. Corona
Wij staan garant voor een veilige omgeving ten aanzien van het coronavirus COVID-19.
Vanwege de bestaande maatregelen kunnen wij een kleine groep kinderen met ouders
ontvangen. Mochten de maatregelen de komende tijd aangescherpt worden zullen wij dit
evenement in een online-versie streamen en op een nader te bepalen tijdstip alsnog in de
oorspronkelijk vorm uitvoeren.
•

Het gaat om een openlucht evenement in het centrum van Den Haag

•

Aantal toeschouwers: Max. 25 mensen publiek incl. jonge kinderen.

•

Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen houden altijd 1.5 meter afstand.

•

Voorstelling vindt plaats in de buitenlucht. Kleed je warm aan en neem een paraplu
mee.

•

Bij aanscherping van de coronamaatregelen of aankondiging van slecht weer zullen
we tijdig iedereen informeren over een alternatief online en over voorstellingen op
een later tijdstip.

•

Eenmaal zitten, niet meer lopen!

•

Er zullen stoelen op 1.5 meter afstand van elkaar geplaatst worden. Mensen uit
dezelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. Baby’s en jonge kinderen kunnen in
hun kinderwagens tussen de stoelen geplaatst worden.

•

Voor de kinderen zijn er kleine stoelen vooraan geplaatst.

•

Bij aankomst en vertrek vragen we publiek afstand te houden en een ruime rij te
vormen. Zowel markeringen als onze aanwijzingen volgen.

•

Boven 12 jaar is het uit voorzorg dragen van een mondkapje aan te raden. Alleen
wanneer gebruik gemaakt wordt van de stoelen mag het mondkapje af.

•

Alle kinder-instrumenten en kostuums zullen vooraf met een desinfectiemiddel
bewerkt worden en liggen in een plastic ziptasje op de stoel.

•

Na de voorstelling graag je instrument en kostuum op de stoel achterlaten.

•

Wij verzoeken iedereen gebruik te maken van de aanwezige desinfecterende
handgel.

•

Er zijn voldoende assistenten aanwezig die een oogje in het zeil houden.

We hopen op een beetje mooi weer en een fijne samenwerking om ons publiek van een
plezierige en veilige voorstelling te laten genieten!

Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium
De auditieposter van de Dansvakopleiding hangt sinds kort weer op ons raam. Op deze
poster staan de data van de audities en de activiteiten die worden georganiseerd om kennis
te maken met de Dansvakopleiding, zoals de Leerlingendag en Jongensdag. Deze dagen zijn
bijzonder voor kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 die van dansen en bewegen houden.
De poster is zowel bedoeld voor kinderen die ervan dromen om danser te worden en die
graag auditie willen doen, als voor kinderen die vrijblijvend een dagje mee willen dansen.

