
Nieuwsbrief Warm Water Jeugdtheater – start seizoen 2018 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leden van WWJ, 
 
Nadat we allemaal hebben genoten van een heerlijke zomervakantie is het ‘gewone leven’ weer 
begonnen. Dat betekent natuurlijk ook weer tijd voor WWJ. In deze nieuwsbrief is veel informatie te 
vinden over komend seizoen, want er staat weer een hoop te gebeuren.  
 
Vorige week heeft u een nieuw inschrijfformulier ontvangen. In verband met de nieuwe wet op de 
privacy was het nodig dat alle leden opnieuw werden ingeschreven. Bedankt voor het invullen.  
 
Repeteren 
Vanaf deze week (zaterdag 8 september 2018) repeteren wij in het Stedelijk College (Van 
Doornenplantsoen 1). Hier hebben wij een aantal eigen lokalen tot onze beschikking. Willen de 
ouders die de kinderen op komen halen op het schoolplein wachten? Wanneer uw zoon of dochter 
verhindert of ziek is, kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar de productieleider van uw 
groep.   
 
WWJ 1 
De lessen in groep 1 worden gegeven door: Iris Vroomans en Tessa Rees (spel), Eli van de Horst 
(spelassistent), Mathijs Oudenaarde (zang) en Esmee Rog en Demi Wiegman (dans). De productie van 
groep 1 is in handen van Anne Jansen. Bij verhinderingen of andere vragen kunt u een mail sturen 
naar anne@greg-baud.nl. De eindpresentaties van WWJ1 vinden plaats op zaterdag 13 en zondag 14 
april. De generale repetitie is op vrijdag 12 april.  
 
WWJ 2 
De lessen in groep 2 worden gegeven door: Kayleigh Veltrop en Chris van Spengen (spel), Robin de 
Vries (zang) en Massimo Savans en Samira Meftahi (dans). De productie van groep 2 is in handen van 
Niels Bosman. Bij verhinderingen of andere vragen kunt u een mail sturen naar niels@greg-baud.nl. 
De eindpresentaties van WWJ2 vinden plaats op zaterdag 11 en zondag 12 mei. De generale 
repetities zijn op 9 en 10 mei. Welke groep wanneer speelt horen de leerlingen van de docenten.  
 
WWJ 3 
De lessen in groep 3 worden gegeven door: Tom de Wijs en Lianne de Haan (spel), Celine van Putten 
en Ylona Arkesteijn (zang) en Gillian de Jong (dans). De productie van groep 3 is in handen van Raygin 
Fullinck. Bij verhinderingen of andere vragen kunt u een mail sturen naar raygin@greg-baud.nl. Voor 
groep 3AB zal de generale plaatsvinden op donderdag 7 maart. De voorstellingen zijn op zaterdag 9 
maart 20.00 en zondag 10 maart 14.00. Voor groep 3CD zal de generale plaatsvinden op vrijdag 8 
maart. De voorstellingen zijn op zaterdag 9 maart 14.00 en zondag 10 maart 20.00.  
 
TOPklas  
De lessen in de TOPklas worden gegeven door: Lola de Winter en Sophia Jansen (spel), Jochem 
Kerkhof (zang) en Ayla Teunissen (dans). De productie van de TOPklas is in handen van Tom Reinking. 
Bij verhinderingen of andere vragen kunt u een mail sturen naar wwj.topklas@gmail.com. De 
eindpresentatie van de TOPklas vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 mei. De generale repetitie 
vindt plaats op vrijdag 31 mei.    
 
Team 
In de coördinatie van het Warm Water Jeugdtheater zitten: Gerard Zijlstra, Ida Jansen, Raygin 
Fullinck, Anne Jansen en Tom Reinking. Dit jaar versterkt Demi van der Weerd het productieteam als 
productieassistent. De penningmeester van het Warm Water Jeugdtheater is Theo Ypma: 
penningmeester-wwj@greg-baud.nl  
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Overige activiteiten 
Ook dit jaar hebben we buiten de lessen weer heel veel leuke activiteiten. We mogen met groep 3 en 
de TOPklas de boel op stelten zetten in het spookhuis met Halloween. Ook doen we met alle groepen 
mee aan een Dickens Festijn in winkelcentrum Buytenwegh. De TOPklas zal meedoen aan speciale 
‘trailershows’ eind december. Een overzicht van alle activiteiten is in een kalender onderaan deze 
nieuwsbrief te vinden. Hier een aantal punten uitgelicht: 
 
 

 HET UIT FESTIVAL: 15 SEPTEMBER  
Dit jaar hebben we per groep een uitvoering op het UITfestival op 15 september 2018. 
Hiervoor wordt in de les gerepeteerd. Er is op 15 september ’s ochtends nog gewoon les. Zie 
in de tabel hieronder welke groep waar speelt. In de les krijgen de leerlingen te horen hoe 
laat ze moeten verzamelen en waar, maar hou rekening met minimaal een half uur voor de 
voorstelling. We hopen natuurlijk ook dat jullie allemaal komen kijken! 

 

Groep Tijd uitvoering Plaats uitvoering  

WWJ1 14:20-14:40 Kleine Zaal Stadstheater Groep 1 heeft ’s ochtends gewoon op hun 
eigen tijd les. ’s Middags voor de 
voorstelling willen we om kwart voor 2 
verzamelen bij de artiesteningang van het 
Stadstheater. Alle leerlingen moeten voor 
het optreden een zwarte/donkere broek 
aan met een rood of groen shirt. 

WWJ2 13:20-13:40 Grote Zaal Stadstheater Groep 2AB & CD hebben de hele ochtend 
van 9:00 – 12:30 les en gaan daarna 
gezamenlijk naar het Stadshart lopen. 
(neem dus een lunch mee!) Alle leerlingen 
moeten een zwarte broek en zwart shirt 
aan voor het optreden en kunnen na het 
optreden bij de hoofdingang van het 
Stadstheater opgehaald worden. 

WWJ3 16:40-17:00 Podium Cadenza (buiten 
voor het Stadstheater) 

 

Topklas 14:40-15:00 Grote Zaal Stadstheater  

 
 

 DE GROTE CLUBACTIE 22 SEPTEMBER 
Dit jaar doen we ook weer mee aan de Grote Clubactie! Met de Grote Clubactie verkopen de 
leerlingen lootjes om zo geld op te halen voor hun club of vereniging. De mensen die lootjes 
kopen kunnen allerlei prijzen winnen, en ook de leerling die de meeste lootjes verkoopt wint 
iets. Dit jaar willen we met de grote clubactie geld ophalen voor nieuwe, goede geluidsboxen 
zodat elke groep zijn eigen box heeft en tegelijkertijd met geluid kan repeteren!  Voor de 
grote clubactie zullen er boekjes uitgedeeld worden in de les, vanaf 22 september. Meer 
informatie volgt in de les.  
 
 

 HERFST PRODUCTIE 20 TOT 28 OKTOBER 
Dit jaar hebben we natuurlijk ook weer een vakantieproductie. Dit jaar is de herfstproductie: 
Yet Another High School Musical. Zoals elk jaar moeten de leerlingen hiervoor auditie doen. 
Inschrijven voor de audities kan op zaterdagochtend bij Demi van der Weerd. Alle belangrijke 
data (audities, repetities en voorstellingen) zijn terug te vinden in de agenda. 



 KAMP: 28 APRIL TOT 3 MEI 
Afgelopen seizoen zijn we voor het eerst op kamp gegaan met WWJ. Dit was een groot 
succes, daarom gaan we ook dit jaar weer op kamp. Waar we heen gaan en de invulling van 
het kamp blijft nog even een verrassing. De inschrijving voor het kamp start op zaterdag 22 
september. U kunt uw zoon of dochter inschrijven door een mail te sturen naar 
tomreinking@hotmail.com. Er is beperkt plek dus vol is vol. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen 
mee op kamp. Het kamp zal plaatsvinden van zondag 28 april tot en met vrijdag 3 mei. De 
kosten voor het kamp bedragen 150 euro.  

 
 
Contributie 
De contributie dient elke maand overgemaakt te worden naar IBAN: NL86INGB0007826760 ten 
name van Greg & Baud Projects. De contributie bedraagt €27,50 per maand voor WWJ 1, WWJ2 en 
WWJ3 en €32,50 voor de TOPklas.  
 
Agenda 

Datum Wat Groep 

1 sept 2018 Eerste les van het seizoen 1, 2, 3, TOP 

15 sept 2018 Uitmarkt  1, 2, 3, TOP 

22 sept 2018 Inschrijving kamp start 1, 2, 3, TOP 

6/7 okt 2018 Audities Herfstproductie 1, 2, 3, TOP 

20 okt 2018 Geen WWJ les 1, 2, 3, TOP 

20 t/m 28 okt 2018 Repetitieweek Herfstproductie   

26 okt 2018 Halloween 3 en TOP 

3/4 nov 2018 Repetitie Weekend Herfstproductie  

9 t/m 11 nov 2018 Generale en voorstellingen Herfstproductie   

15 dec 2018 Dickens Festijn  1, 2, 3, TOP 

22 dec 2018 Geen WWJ les 1, 2, 3, TOP 

29 dec 2018 Geen WWJ les 1, 2, 3, TOP 

27 t/m 30 dec 2018 Trailershows TOP 

23 feb 2019 Geen WWJ les 1, 2, 3, TOP 

07 t/m 10 maart 2019 Eindpresentaties WWJ 3 3 

12 t/m 14 april 2019 Eindpresentaties WWJ 1 1 

20 april 2019 Geen WWJ les 1, 2, 3, TOP 

27 april 2019 Geen WWJ les 1, 2, 3, TOP 

28 april t/m 03 mei 2019 Kamp 1, 2, 3, TOP 

09 t/m 12 mei 2019 Eindpresentaties WWJ 2 2 

31 mei t/m 02 juni 2019 Eindpresentaties TOPklas TOP 

29 juni 2019 Laatste les van het seizoen 1, 2, 3, TOP 

07 september 2019 Start seizoen 2019-2020 1, 2, 3, TOP 
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