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Momenteel (22 feb tm 28 mrt) hangen ongeveer twintig
werken van mij in De Grote Kerk (bijgebouwen Irene)
Apeldoorn.
Zondag 25 mrt zijn ze samen met mij te bezichtigen van
half 11-half 12.
Zin om te gaan? Neem dan even contact op svp
Goed onderwijs houdt me bezig. Vandaar bijgaand artikel
van mijn hand en extra bijlage (kleurplaat en wistudat;
geïnitieerd met collega’s Regenboog) voor
nieuwsbrieflezers rond Passend Onderwijs

ONDERWIJS: www UitdeBasis.nl
Op de Regenboog gaat vandaag de projectweek ZINTUIGEN van
start

Voor de Shree sheels Kanya Primary School via

DiyoNepal.nl

starten we oa een

kaarten actie

Serie 1, serie 2 en serie 3 -van boven naar beneden; vergroot uw
scherm voor meer details- zijn steeds 4 fotokaarten, gemaakt door
leerlingen van De Regenboog. Per setje € 5. ex €1,50
verzendkosten (De winst is volledig voor het project) Steunt u de
actie? Dat kan door voor 15 maart het geld over te maken naar
5669174 tnv AvdWeg / Actie Nepal. Vergeet niet uw adres door te
geven. Alvast DANK!
Hou de STENTOR in de gaten want vanaf 12 maart kunt u alle
filmpjes gemaakt obv

Markant Animatie festival

bekijken en beoordelen. De Regenboog WO 5 doen ook mee. We
willen graag de rode-loper-ervaring meemaken! Stem op ons svp!
De seizoensopdrachten voor het

voorjaar

moeten nog

bijgewerkt op de site. Er staan al wel 3 nieuwe
bloemenopdrachten klaar. Vergeet ook niet het snoeiafval te
bewaren om mooie

kransen

te maken
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Textiel Tulpen

VERWIJS

& DE MOEITE WAARD

:

DoorDanst.nl

Door heeft me laten dansen op een manier waardoor ik volledig opgeladen thuis kwam na een vermoeide werkdag.
Hou je van dansen? Doen!
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