Kinderboekenweek 2019!
Zo naar uitgekeken en
helaas ook zo weer
voorbij. Wij zijn als
ontdekkingsreiziger de
groepen langs gegaan
en hebben aan de hand
van de verschillende werelddelen weer wat
mooie nieuwe boeken gepromoot. Hieronder
een kleine selectie van de populairste boeken.

Junior aanschuifkoor
Op 13 november om 14:30 uur kunnen alle
kinderen, jong en oud, samen met vriendjes
en vriendinnetjes terecht op woensdagmiddag
in Cultuurhuis Nieuwe Veste Hellevoetsluis bij
het Kinder-Aanschuifkoor.
Onder leiding van dirigente/pianiste Ynke van
der Wagt beginnen we met een korte zangles,
waarna we al zingend een feestje bouwen.
We zingen o.a. liedjes uit de top 40, er komen
andere muzikanten en natuurlijk mag je ook
zelf het podium op, bijvoorbeeld met jouw
instrument of ingestudeerde dans of rap!

Week van de mediawijsheid
Van 8 tot en met 15 november
is het de Week van de Mediawijsheid. Hoe ga jij om met
media? 75% van de kinderen
in een klas vindt dat ze teveel
met hun telefoon bezig zijn,
wat vind jij zelf hiervan?
Kom gezellig naar het theater 
Heer Otto – De piraten van kamer 16 (4+)
Ahoi Landrotten en Zeeschuimers! Heer Otto
komt, na het succes van Boer Boris en Ridder
Florian, met een gloednieuw theateravontuur
“De Piraten van kamer 16”.
Een avontuurlijke familievoorstelling over een
keurige hotel dat door de piraten volledig op
zijn kop staat!
Wo 27 november | 15:00 uur |
Jeugdvoorstelling: €8,50 | €5,- t/m 12 jaar
TG Heldhaftig – Ik kom je opeten! (4+)
Ver in de ruimte vliegt een monster in zijn
ruimteschip. Hij eet niet alleen de bewoners
op; nee hij verorbert ook planeten (behalve de
uiteindes, die zijn te koud en het midden ook
niet want dat is te heet)! Dan ziet hij een
mooie blauwe planeet: de aarde. En op die
planeet woont Bennie.
Het water loopt het monster in de mond. Hij
stuurt zijn ruimteschip richting aarde en brult:
“IK KOM JE OPETEN!!!”
Zo 10 november | 15:00 uur |
Jeugdvoorstelling: €8,50 | €5,- t/m 12 jaar

Theater Twee Hondjes is jarig!
En wie jarig is trakteert. Als jouw ouders,
opa/oma, oom/tante vóór 1 december
een kaartje bestellen voor een
jeugdvoorstelling mag jij gratis mee!

