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Het nieuwe jaar is voor ons als school heel goed begonnen. Op maandag 18 januari hebben we 

het predicaat excellente school mogen ontvangen. Dit is een mooie waardering voor het harde 

werken van onze teamleden, de inzet van onze kinderen, de betrokkenheid van onze ouders en 

de samenwerking met onze partners. De waardering die we met het predicaat krijgen, maakt 

dat we met nog meer energie en vol vertrouwen onze ingeslagen weg vervolgen.  

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

Elke woensdag en vrijdag is het fruitdag! 
 

donderdag 4 feb  Studiedag; alle kinderen  
  vrij 
vrijdag 5 feb  Carnaval; continurooster gr  
  5 t/m 8 
Vrijdag 12 feb Rondleiding nieuwe ouders 
Maandag 15 feb Rapport 
Woensdag 17 feb Rapportgesprekken 
Donderdag 18 feb Rapportgesprekken 
 
22 feb-26 feb  Krokusvakantie 
 
Maandag 29 feb  Studiedag; alle kinderen  
   vrij 
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

                  carnaval 

We zijn supertrots op onze school! 
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Misschien heeft u Mark Mieras wel eens op televisie gezien of in het 

theater. Mark Mieras is wetenschapsjournalist en natuurkundige, 

gespecialiseerd in hersenonderzoek. 

 

We hebben Mark Mieras gevraagd om op onze school, speciaal 

voor onze ouders en teamleden te spreken.  

Wilt u alvast een voorpoefje? Klik dan op onderstaande link.  

 https://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ  

U kunt ook zijn website bezoeken www.mieras.nl 

 

Binnenkort zullen we u het volledige programma van deze avond 

toesturen.  

 

 

 

 

Dit schooljaar is de werkgroep aan het onderzoeken of de huidige schooltijden nog passen bij 

onze kinderen en het onderwijs van nu. In december hebben we een informatieavond gehad en 

ondertussen heeft de werkgroep onderzoek verricht naar de verschillende schooltijdenmodellen. 

Tussentijds is de op dat moment beschikbare informatie uitgewisseld met de MR.  

Aankomende donderdag zullen de leerkrachten zich buigen over de verschillende modellen en 

zal aan hen de vraag worden gesteld of hun voorkeur uitgaat naar het huidige model of het 

continurooster.  

Over een aantal weken zal er ook een ouderraadpleging plaatsvinden. Deze zal digitaal worden 

afgenomen en u krijgt hiervoor een uitnodiging.   

 

 

 

Alaaf! 

 

Aanstaande vrijdag zullen er geen kinderen zijn op school. Ze 

mogen allemaal een dagje thuisblijven! Wel zijn er welkom: 

prinsessen, astronauten, cowboys, indianen, zeerovers en feeën… 

Want het is carnaval!!! Voor één dag wordt de school op zijn kop 

gezet en zullen wij niets anders doen dan hossen, feesten en 

genieten! Heeft uw kind er al zin in? Wij wel! 

Leest u goed de brief door die u van de carnavalscommissie heeft 

ontvangen. Daarin staat alle informatie over aanstaande vrijdag. De kleuters tot en met de 

groepen 4 zijn om 12 uur uit en de groepen 5 tot en met 8 om 14:00 uur. 

Er hebben zich al een hoop ouders aangemeld om te helpen op deze dag, waarvoor veel dank. 

Zij krijgen nog een brief met daarin uitleg van het spel dat ze begeleiden en een plattegrond 

van de spelenkermis. 

 

Tot vrijdag! 

De Carnavalscommissie 

 

INFO SCHOOLTIJDEN 

CARNAVAL 

THEMA AVOND 22 MAART SPREKER: MARK MIERAS 

https://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ
http://www.mieras.nl/
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Ruimteproject groep 3/4 

De kinderen zijn druk bezig met het verzamelen van informatie over hun eigen planeet. Dit 

doen zij onder begeleiding van kinderen uit groep 7. Het is erg leuk om te zien hoeveel nieuwe 

kennis en vaardigheden de kinderen opdoen en dat geldt ook voor de leerlingen uit de 

bovenbouw. 

 

De afgelopen les vertelde Marianne ons over het mogelijke bestaan van een negende planeet. 

Het zonnestelsel telt namelijk mogelijk nog een negende, mysterieuze planeet. Het 

hemellichaam, voorlopig Planeet Negen gedoopt, draait in een baan ver 

voorbij Pluto.  

Astronomen van de Amerikaanse Caltech universiteit maakten woensdag 

zijn bestaan bekend.  

Op vrijdag 12 februari zullen de kinderen een presentatie geven over de 

opgedane kennis.  

Meet the professor (groep 5-6-7-8) 

 

Meet the professor is een activiteit voor de pluskinderen uit de groepen 5-6-

7-8. De kinderen zijn voor deze opdracht in twee groepen verdeeld. 

Op woensdagochtend 30 maart 2016 krijgt de plusklas bezoek van twee 

professoren. Iedere professor brengt een bezoek aan één groep kinderen. 

De kinderen mogen één uur lang hun professor het hemd van het lijf vragen tijdens Meet the 

Professor. 130 professoren stappen die dag op de fiets om te vertellen over hun onderzoek; de 

diepzee, oorlog en vrede, computermodellen, Napoleon, …; ze onderzoeken allemaal iets 

anders. 

 

Welke professoren er bij ons op bezoekt komen is nog even een verrassing. Tijdens de 

spannende Meet the Professor-quest komen de twee groepen kinderen steeds meer over hun 

professor te weten. De professoren sturen regelmatig een geheime aanwijzing naar de klas 

over hun identiteit. Door deze aanwijzingen leren de kinderen over wetenschap, onderzoek en 

de Universiteit. 

De kinderen uit groep 1 hebben de volgende aanwijzingen ontvangen: Moleculaire 

veroudering, Mutaties en Signaaloverdracht. 

De kinderen uit groep 2 kregen deze aanwijzingen: Aids, Virus en Afweer 

 

Samen hebben we bedacht wat de verschillende woorden zouden kunnen betekenen. Dat viel 

niet mee. Nu zijn de kinderen de echte betekenissen aan het achterhalen middels boeken, 

Internet of andere bronnen. 

 
 

Basisschool de Achtbaan schaakt in het Spoorwegmuseum 

In het Spoorwegmuseum in Utrecht werd afgelopen woensdag, 27 februari, het Utrechts 

schaakkampioenschap voor basisscholen georganiseerd. 

 

 

RT+  
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Aan dit kampioenschap namen 30 leerlingen van basisschool De Achtbaan, verdeeld over 6 

teams, deel. In totaal namen er circa 400 kinderen, afkomstig van verschillende basisscholen 

uit de omgeving deel aan het toernooi. 

De afgelopen weken hebben de kinderen zich voorbereid op het toernooi door het spelen van 

oefenpartijen op school. Sommige kinderen maken hierbij gebruik van de zogenaamde 

Stappenmethode: een methode die ook gebruikt wordt bij veel schaakverenigingen. De 

stappenmethode is een lesmethode om kinderen te leren schaken, van beginner tot een hoog 

niveau. Met behulp van de methode kunnen de kinderen op hun eigen niveau oefenen. 

Naast schaaklessen onder schooltijd en het spelen van oefenpartijtjes in de klas bieden wij als 

school ook schaaklessen als naschoolse activiteit aan. Kinderen uit alle klassen kunnen zich 

opgeven voor een lessenserie om zo kennis te maken met de schaaksport. 

Tijdens het toernooi hebben de kinderen hun opgedane schaakkennis ingezet tijdens het 

spelen van 7 schaakpartijen. Om half 11 verzamelden de kinderen zich in het 

Spoorwegmuseum. Daar stonden tussen alle treinen, en zelfs in sommige treinstellen, de 

schaakspelen klaar. Na de uitleg, van de gouden schaakregels tijdens het toernooi, begon de 

eerste partij. 

Naast het Utrechts schaakkampioenschap was het Spoorwegmuseum ook het decor van het 

Tata Steel Chess Toernooi. Aan dit toernooi doen de grootmeesters van de wereld mee. Onder 

meer de wedstrijd tussen de Nederlander Anish Giri en wereldkampioen Magnus Carlsen stond 

op het programma. Een duel dat eindigde in 

een remise. 

Het spelen in het Spoorwegmuseum, met de 

aanwezigheid van de burgemeester, de 

landelijke pers en de grootmeesters, was een 

zeer bijzondere ervaring. De kinderen, ouders 

en leerkrachten kijken dan ook terug op een 

zeer geslaagde dag!  

 

Schaaktoernooi groep 3/4/5 

Op 13 april vinden de voorrondes plaats voor 

het NK schaken voor de groepen 3/4/5 plaats 

(het zogenaamde 3/4/5 toernooi). Ter 

voorbereiding op dit toernooi organiseren wij 

op vrijdag 11 maart een 

schoolschaaktoernooi voor de kinderen uit de 

groepen 3, 4 en 5.  

Tijdens ons eigen schoolschaaktoernooi  krijgen de kinderen de mogelijkheid om zich te 

plaatsen voor het 3/4/5 toernooi van 13 april. Maar bovenal krijgen de kinderen de 

mogelijkheid om een gezellige dag in het teken van schaken te beleven! 

Het toernooi van 11 maart vindt plaats in de rode zaal van 8.30 tot ongeveer 12.00 uur. De 

kinderen zullen die vrijdag dus niet in de klas aanwezig zijn, hiervan zijn de leerkrachten op de 

hoogte. 

Indien uw zoon/dochter deel wil nemen aan ons schoolschaaktoernooi kunt u dat doorgeven 

aan de leerkracht. 
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SLO wedstrijd “Elk talent telt” 

Wij hebben het volgende bericht van SLO ontvangen:  

 

Dag spelontwerpers, 

 

 Ontwikkeling'. Een 11-koppige jury heeft de 84 prachtige inzendingen bekeken en beoordeeld. 

De jury bestond uit vertegenwoordigers van de opdrachtgevers (het Sirius Programma en het 

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO), spelontwerper Els Kok van Meeple 

en de ontwikkelaars van het model 'Talent in Ontwikkeling' Desirée Houkema en Albert Kaput. 

De jury wil hierbij graag alle teams bedanken voor de creatieve 

spelontwerpen, filmpjes en procesverslagen. Ze hoopt dat jullie net zo 

veel plezier hebben gehad bij het maken van het spel als zij heeft 

gehad bij het jureren.  

 

De uitslag: 

Met behulp van de succescriteria heeft de jury per talentnetwerk één 

tot drie inzendingen geselecteerd voor de finaleronde. De volgende 

teams zijn door:  

 

In de provincie Utrecht & Gelderland:  

· De Achtbaan uit Utrecht!!! 

· Nieuwe Baarnsche School uit Baarn 

· Verrijkingsklas Het Noorderlicht uit Eemnes 

 

Inmiddels is de finaleopdracht binnen: 

De kinderen gaan hun spel verbeteren en afronden, én een presentatie 

van vijf minuten voorbereiden over het spel en hoe jullie dat hebben gemaakt. Of deze 

presentatie uit een PowerPoint-presentatie, filmpje, poster en/of iets anders bestaat, mogen 
de kinderen zelf bepalen. Zij zetten dus hun eigen talenten in . 

 

Project Natuurverschijnselen (groep 5-6-7-8) 

Na de kerstvakantie zijn de kinderen aan de slag gegaan met het onderwerp 

"natuurverschijnselen".  

In ongeveer 16 lessen leren zij van alles over verschillende verschijnselen, zoals: wind, regen, 

hagel, draaikolken in de lucht, storm, orkaan, donder en bliksem, de regenboog, schuivende 

platen, aardbevingen, tsunami's en vulkanen.  

De kinderen zullen een werkstuk maken, waarin verschillende opdrachten verwerkt worden. 

Ook zullen de kinderen tussentijds en na afloop een toets maken om hun opgedane kennis te 

toetsen.  

Inloopmiddag groep 5 t/m 8 

Op vrijdagmiddag 12 februari bent u van 14.30 tot 15.00 uur van harte welkom om een kijkje 

te nemen in de plusmap en het portfolio van uw kind(eren).  

De kinderen zullen u laten zien aan welke opdrachten en aan welke doelen zij de afgelopen tijd 

gewerkt hebben. 
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Nieuws uit groep 6b 

 

Groep 6b: Wat vinden we ervan??  

 

Hallo allemaal, wij zijn Agnes en Dylan. 

We zitten nu bij juf Manon in de klas in groep 6b. 

We hebben al veel nieuwe dingen geleerd. 

 

Hoe vinden we het nu in groep 6? 

Daar gaan we jullie iets over vertellen. 

  

We hebben nu veel meer moeilijkere dingen, zoals: 

Weektaak, topografie, project, werkstukken, lessen en breuken. 

Dit schooljaar telt een beetje mee voor de middelbare school. 

Dus daarom werken we wat harder. 

We plannen onze tijd beter in. Er is nu namelijk veel meer ruimte voor de RT+. 

Ook praten we iedere vrijdag over wat er beter kan en wat goed ging. 

  

Agnes: “Ik vind tot nu toe topografie het leukst, omdat je nu veel meer dingen leert over 

landen, de provincies en landbouw” 

Dylan: “ Ik vind spelling heel erg leuk, omdat ik het makkelijk vind en 

het zijn meestal wel grappige verhaaltjes, maar lezen vind ik ook leuk” 

 

 

Nieuws uit groep 7b 

 

Leesmoment: 

 

Om het lezen van verschillende boeken en teksten te stimuleren heeft groep 7b elke dag een 

ander “leesonderdeel” om de dag te beginnen. Er hangt een draaischijf in de klas die aangeeft 

welk onderdeel je hebt. Elke dag iets anders, leuk! 

 

De onderdelen zijn: Varia, Informatie junior, Leesboek, Stripboek en Vloeiend en Vlot. We 

vertellen elkaar wat we gelezen hebben en de leesmotivatie wordt steeds groter! 

 

Romeinen: 

 

De geschiedenislessen gaan over de Romeinen. De komende toets gaan we 

met gemak halen, want groep 7b weet al heel veel. We hebben o.a een 

muurkrant gemaakt en hebben onze Romeinse naam ontdekt. Het 

televisieprogramma “Welkom bij de Romeinen” vonden we ook heel 

leerzaam (en leuk!) 

 

Gedichten: 

 

Bij de taalles hebben we gedichten geschreven. Het moest bestaan uit 3 coupletten en een 

rijmschema. Eerst moesten we een kleur kiezen en daar moesten we woorden bij bedenken. 

Die woorden kwamen in het gedicht. Hier zijn een paar voorbeelden: 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
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Oranje (door Finn) 

 

Oranje is Nederland 

 

Oranje is een vos 

 

Oranje is ING 

 

Oranje zijn de bladeren in het herftstige bos 

 

Zwart (door Tijmen) 

 

Zwart is een tas 

 

Zwart zijn mijn kleren 

 

O ja en ook mijn tas 

 

Daar gaat mijn kraai met zwarte veren 

 

 

 

 

Zoek jij ook een passende sport?!  

 

In Utrecht is veel te doen op sportief gebied, maar hoe vind je nu de sport 

die bij jou past? Om u te ondersteunen bij het maken van een keuze voor 

de juiste sport en het zoeken naar een passend aanbod is er elke maandag 

een sportloket geopend. Bij het sportloket zijn wij, de beweegmakelaars, 

aanwezig om alle vragen op sport gebied te beantwoorden. Ook kan je hier terecht voor het 

aanvragen van het jeugdsportfonds, dit is een fonds voor sportkleding/materiaal. 

 

Wil je meer informatie over het sport- en beweegaanbod of wil je persoonlijk advies?  

 

Neem dan contact op met: 

Beweegmakelaar volwassenen Rosalie Lansing, rosalie@hartenvoorsport.nl 0630352596  

Beweegmakelaar jeugd Fadime Hodes, fadime@hartenvoorsport.nl, 0653266788.  

 

Wij helpen je graag verder! 

Op maandag zijn wij aanwezig op: 

Cultuurcampus Vleuterweide, burchtpoort 2 elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur. 

Buurtcentrum het Zand, pauwoogvlinder 20 elke maandag van 13:00 tot 16:00 uur. 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Leidsche Rijn Tweewielers bestaat nu 1 jaar! Dat willen wij natuurlijk vieren en dat 

doen we middels een actie voor onze trouwe jonge fietsers. 

 

Wij geven 15% korting op alle nieuwe fietsen voor alle leerlingen uit de groepen 1 

t/m groep 7. 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

mailto:rosalie@hartenvoorsport.nl
mailto:fadime@hartenvoorsport.nl
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Voor leerlingen uit groep 8 die natuurlijk straks een nieuwe fiets nodig hebben voor 

de middelbare school geven wij wel 17 % korting! 

 

Omdat de onderhoud van je nieuwe fiets erg belangrijk is, krijg je er van ons ook de 

eerste servicebeurt twv €37,50 gratis bij. 

 

Deze actie loopt tot en met 31 maart 2016. En vooruit: de ouders mogen er ook 

gebruik van maken (dit geldt alleen voor ouders van de kinderen die op De Achtbaan 

zitten en de korting van 15% is van toepassing). 

 

Groetjes en veel fietsplezier, 

 

Seran & Michiel 

Leidsche Rijn Tweewielers 

Langerakbaan 167 

3544 PE Utrecht 

06-28826201  

Info@leidscherijntweewielers.nl 

 

Gazelle - Batavus - BSP - Union - Cortina - Sparta - Koga - Trek - Cube - Loekie - 

Alpina  

 

Wist je al dat wij ook een gratis haal- en brengservice hebben voor reparaties? 

 

Graag hoor ik wat u hier ervan vindt. 

U kunt eventueel ook altijd even bellen als u vragen heeft. 

 

Met vriendelijke groet, 

Seran Kaplan 

Leidsche Rijn Tweewielers  

Langerakbaan 167 

3544 PE  Utrecht  

06-28826201 

 

 

 

Aikido bij Renshinkan - Traditioneel Japans Aikido 

Aikido is een traditionele Japanse zelfverdedigingskunst. Aikido is goed voor een sterk en soepel 

lichaam en een weerbare geest. Bij Dojo Renshinkan wordt iedere week een aantal lessen 

gegeven. Onze dojonaam “Renshinkan” kan vertaald worden naar “School waar hard wordt 

gewerkt vanuit het gevoel van het hart”. Kom tijdens lestijden eens langs voor een gratis 

proefles en ervaar of Aikido iets voor jou is. 

 

Gratis proefles 

Dus kom eens langs voor een gratis proefles en ervaar of Aikido iets voor jou is. Om mee te 

doen heb je een trainingsbroek en een shirt nodig. Kom ‘n kwartiertje eerder om je rustig om te 

kleden.  
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Kinderlessen bij ons in de Dojo 

We verzorgen wekelijkse kinderlessen, voor leeftijden van 

7 tot 15 jaar. De lessen worden gegeven in onze dojo 

door een rijksgediplomeerde Aikidoleraar en assistenten. 

Aangesloten bij de Culturele Aikido Bond Nederland, 

Aikido Nederland en Aikikai So Hombu Tokio. 

Aikido is een Japanse krijgskunst gericht op het 

ontvangen van een aanval en kent geen 

aanvalstechnieken zoals andere krijgskunsten die wel 

kennen. Een confrontatie met de tegenstander wordt niet 

gezocht. Ook als je aangevallen wordt, moet een 

confrontatie voorkomen worden. In Aikido is het juist de 

bedoeling een tegen jou gerichte agressie effectief te 

begeleiden en te controleren. 

 

Aikido: uitdagend en sociaal 

1. Iedereen kan het leren 

Aikido is laagdrempelig omdat alle niveaus met elkaar 

trainen en je eigen leerproces voorrang heeft. Daardoor is de sfeer bij aikido veilig om te 

oefenen en zo kan je de uitdaging aangaan met je eigen grenzen zonder over je grenzen te 

gaan. 

2. De beste fitnesstraining 

Bij aikido staat bewegen op een natuurlijke manier voorop. Aikido is gericht op harmonie van 

beweging (aanval/verdediging) in plaats van het botsen van beweging. Aikido is gericht op het 

leren luisteren naar je lichaam. 

3. Versterkt je zelfvertrouwen 

Letterlijk en figuurlijk je lichaam beter leren voelen betekent ook meer rust om in spannende 

situaties van stress te kunnen handelen. In plaats van krampachtige controle over je dagelijkse 

leven kan je steeds vaker kiezen voor je eigen keuze bij stressvolle situaties. Lichamelijk heb je 

dat geleerd door aikido op de mat en het vertaalt zich dus ook op mentaal niveau bijvoorbeeld 

op je werk. 

4. Respect voor elkaar 

Aikido begint juist met respectvol omgaan met elkaar en de ruimte (dojo) waar wordt getraind. 

Het fantastische van aikido is dat het trainen met elkaar telkens een ontmoeting is van 

beweging ook in sociaal gedrag namelijk hoe je met elkaar omgaat. Gezond weerbaar gedrag 

namelijk leren opkomen voor jezelf op een respectvolle manier. 

5. Super sociaal 

De sfeer op de mat is altijd positief, er wordt hard gewerkt en tussendoor veel gelachen. 

 

Aikido en de ontwikkeling van het kind 

Aikido is een unieke krijgskunst die, op verschillende manieren, kan bijdragen aan de 

ontwikkeling van kinderen. Onze beoogde doelgroep is kinderen in de leeftijd van 6-15 jaar, al 

dan niet met een ontwikkelingsstoornis. 

Het beoefenen van Aikido kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind op verschillende 

gebieden: 

 Motorische ontwikkeling. 

 Psychische- en coginitieve ontwikkeling. 

 Sociaal affectieve ontwikkeling (geestelijk, mentaal, spiritueel) 
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Trainingstijden & Agenda 

 

Maandag 

20:00 – 21:30 – volwassenen 

Woensdag 

18:00 – 19:00 – kinderen 9 t/m 12 jaar 

18:00 – 19:30 – kinderen 12 t/m 15 jaar 

20:00 – 21:30 – volwassenen 

Zaterdag 

09:00 – 10:00 kinderen 6 t/m 8 jaar 

10:00 – 11:00 kinderen 9 t/m 15 jaar 

11:00 – 12:30 volwassenen 

 

Leraren 

Bas Dietvorst is 2e Dan Aikikai Aikido, is NOC/NSF 

gecertificeerd leraar Aikido en is gecertificeerd eerste 

hulp verlener. 

Rob Boogaard is 4e Dan Aikikai Aikido, is NOC/NSF gecertificeerd leraar Aikido en is 

gecertificeerd eerste hulp verlener. 

 

Locatie: 

Adres Renshinkan dojo 

“Op de Groene Alm” 

3e Oosterparklaan 21, 3541 SC Utrecht 

 

Contact gegevens 

Nederlandse Culturele Aikido-Club voor Aikikai Aikido 

Bas Dietvorst 

06 119 209 79 

info@renshinkan.nl 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Levensecht theater voor Moeders 

 

In tien bijeenkomsten maken we een voorstelling. Een voorstelling over moeders. Om samen 

met elkaar te delen en zichtbaar te maken wat moederschap voor jou betekent, wat het met je 

doet en waar het je raakt. 

Of je nou moeder bent, wordt, bent geweest, of graag wilt worden. Of je geen enkele ervaring 

hebt met toneel of al veel gedaan hebt. Samen maken we ruimte om vorm te geven wat jij wilt 

delen over het moederschap. Om daarna alle verhalen te bundelen tot één levensechte 

voorstelling over MOEDERS. 

 

Meld je aan via e-mail of facebook voor de vrijblijvende kennismaking op 27 januari! 
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Praktische informatie 

  

't Pakhuis 

Bankastraat 116 te Utrecht 

Op loopafstand vanaf Utrecht Centraal. 

Om de week op woensdagavond, vanaf 10 februari van 19.30 tot 22.00 uur 

120 euro in totaal 

Email: info@theaterlevensecht.nl 

website: www.theaterlevensecht.nl  

facebook evenement: Kennismakingsavond Levensecht theater voor Moeders 

https://www.facebook.com/events/158782491149924/ 

 

Ingekorte versie: 

Levensecht theater voor Moeders  

In tien bijeenkomsten maken we een voorstelling. Een voorstelling over moeders. Om samen 

met elkaar te delen en zichtbaar te maken wat moederschap voor jou betekent, wat het met je 

doet en waar het je raakt. 

Of je nou moeder bent, wordt, bent geweest, of graag wilt worden. Of je geen enkele ervaring 

hebt met toneel of al veel gedaan hebt. Samen maken we ruimte om vorm te geven wat jij wilt 

delen over het moederschap. Om daarna alle verhalen te bundelen tot één levensechte 

voorstelling over MOEDERS. 

 

Meld je aan via e-mail of facebook voor de vrijblijvende kennismaking op 27 januari! 

(in het centrum van Utrecht) 

 

Email: info@theaterlevensecht.nl 

website: www.theaterlevensecht.nl  

facebook evenement: Kennismakingsavond Levensecht theater voor Moeders 
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