
 
Nieuwsbrief  19 oktober 2022 
 
 
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober  
Volgende week zijn alle kinderen vrij. Hopelijk is iedereen daarna weer hersteld, want er was ook 
vandaag weer veel ziek personeel.   
Veel plezier met alle activiteiten in de herfstvakantie!  
 
3D workshop 
Op de Touwladder werken we met 3D onderwijs. Voor de coronatijd konden we ouders via 
informatie avonden wat meer uitleggen over wat dat nu precies inhoudt. 
Er zijn nu best wat ouders die deze informatie missen.  
Op dinsdagavond 8 november van 19.45 tot 21.15 uur is er daarom weer een workshop 3D 
onderwijs. 
We geven theoretische achtergrond en laten zien en ervaren hoe je geel, rood of blauw kunt werken. 
U bent van harte welkom via de hoofdingang.  
 
Bestelling kunstweken 
De kunstweken lopen bijna ten einde en er kan nog t/m uiterlijk 
vrijdag besteld worden! 
Mocht u geen werk willen bestellen wilt u dan wel het museum 
van uw kind openen (zie Parro) zodat hij/zij een gratis kaart kan 
ontvangen van zijn kunstwerk.  
 
Wel zo leuk voor de kinderen! 
 
Schoolfotograaf 
Afgelopen vrijdag was de schoolfotograaf op school. Er zijn klassenfoto's en individuele foto's 
gemaakt. De fotofolder waarmee u de foto's kunt bestellen zal in de week na de herfstvakantie 
worden uitgedeeld.  
 
Activiteiten in de herfstvakantie 
De herfstvakantie komt eraan! Ook deze vakantie is er weer genoeg te 
doen voor Zoetermeerse kinderen en jongeren. Kom gezellig sporten 
met Team Sport, bezoek het Nationaal Videogamemuseum met 
Speelmeer of breng een bezoek aan het griezelfeest van 
speelboerderij Het Buitenbeest. Bekijk het hele aanbod: 
www.zoetermeer.nl/vakantiefolder. 
 
Speelmeer MEGA sport- en spelinstuif 
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die graag sporten, kunnen op woensdag 26 oktober meedoen met de 
Speelmeer MEGA Sport- en spelinstuif. Van 13.00-16.00 uur laten sportaanbieders kinderen 
kennismaken met verschillende sporten. Ook kan er gedanst worden in de disco! De toegangsprijs is 
€2,00 per kind. Kinderen met een ZoetermeerPas mogen gratis komen sporten. 
 
 
 
 
 

http://www.zoetermeer.nl/vakantiefolder


 
Talenten academie 
 

 


