1. Mieke Thuenissen, de remedial teacher voor de klassen 1 t/m 3, is ernstig ziek. Een
terugkeer naar school is helaas uitgesloten. Wij staan, als gemeenschap, om haar heen.
2. Vanuit de buurt is er veel zorg over het verkeersgedrag van sommige ouders. De
buurtbewoners hebben er echt last van. Vandaar dat de politie vorige week woensdag en
donderdag heeft gecontroleerd. Daar zijn, gelukkig, geen overtredingen geconstateerd. De
wijkagent heeft desalniettemin aangegeven controles te blijven uitvoeren.
3. Gevonden Voorwerpenmarkt Grote Zaal
Vrijdag 23 november van 12.00u tot 13.30 uur. (iedere twee weken!!)

4. Wolfgang
een familievoorstelling voor kinderen van 8 tot 88 jaar
De Gran Partita van Wolfgang Amadeus Mozart door blazersensemble Spiritata o.l.v.
Marco Bons
en met verteller Arjen Uittenbogaard
zondag 25 november 11.00-12.15
Aula Meander Vrije School -Celebesstraat 12 Nijmegen
Blazersensemble Spiritata speelt op zondag 25 november een van de mooiste werken van
Wolfgang Amadeus Mozart, de Gran Partita. Muzikale delen uit het stuk wisselen af met
een verhaal over het wonderkind Wolfgang verteld door Arjen Uittenbogaard.
Twee jaar geleden werkte blazersensemble Spiritata ook al samen met Arjen
Uittenbogaard in de zeer succesvolle productie de Schepping met de muziek van Joseph
Haydn die onder andere op Vrije School de Meander werd gespeeld. Nu vertelt Arjen
een verhaal over Mozarts reis naar onafhankelijkheid, het loskomen van zijn vader en van
zijn eerste werkgever, de prins van Salzburg. Ook blikt hij terug op zijn jonge jaren als
wonderkind en zijn worsteling om van dit imago af te raken. En tenslotte het geluk wat
hij vindt in Wenen in de liefde en als gevierd componist.
Samen met de muziek van Mozarts Gran Partita levert dit een heel spannende
voorstelling op. De Gran Partita wordt wel beschouwd als een van Mozarts
meesterwerken en wellicht het mooiste stuk wat origineel voor blazersensemble
geschreven is.
Mogelijk biedt deze voorstelling een welkome onderbreking van de donkere drukke dagen
en is het een ideale gelegenheid de kinderen kennis te laten maken met een van de
mooiste werken uit de klassieke muziek.
Entree is voor kinderen € 5 en voor ouders en ook andere volwassenen € 10. Kaarten
kunt u reserveren via vanachtm@kpnplanet.nl.
De toegang voor de voorstelling op de Celebesstraat 12 is via de deur aan de rechterkant
van het gebouw.
5. Wij verkopen ons oude schoolmeubilair (diverse maten):
stoel: 7,50 euro
tafel: 10,00 euro
samen: 15.00 euro
Op woensdagen tussen 12.30u-13.15u op te halen en af te rekenen (graag gepast) bij
Harald.

6. Inleiding
De klassenlijst is een handig middel om op eenvoudige wijze praktische informatie van
kinderen en ouders van een klas bij de hand te hebben. De school en de leerkracht
kunnen snel de bereikbaarheidsgegevens vinden en ook voor ouders is het handig om
deze beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld bij poolen of speelafspraken. Ook geeft de
school de bereikbaarheidsgegevens van de ouders zoals die op de klassenlijst staan, door
aan Kubus1 in verband met de informatie aan ouders over de ouderschenkingen.
Verzoek
Wij stellen het op prijs als u ons op bijgevoegd formulier uw toestemming geeft voor het
binnen de school, onder ouders en aan Kubus verspreiden en gebruiken van de gegevens
van u en uw kind. Uiteraard hebben wij er begrip voor als u dit, om wat voor reden dan
ook, niet doet. Overigens: u kunt altijd per direct uw toestemming intrekken door dit
schriftelijk aan de schoolleiding door te geven. (formulieren liggen ook bij de
administratie!)
Kubus verricht administratieve werkzaamheden in opdracht van de Stichting Vrienden van Pallas (voor
meer informatie over deze Stichting: www.vriendenvanpallas.nl). Kubus gebruikt de
bereikbaarheidgegevens enkel om ouders te kunnen benaderen, de school en Kubus wisselen op geen
enkele andere wijze informatie uit.

