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Namens alle teamleden van IKC-Remigius
wensen we iedereen een goed, gezond,
gezellig en leerzaam

MUSICAL TARZAN
Op maandag 20 januari 2020 wordt de musical Tarzan opgevoerd van 17.00 uur tot ongeveer 18.30 uur in de
kuil van IKC-Remigius. Entree is € 1,- p.p.
Kaarten zijn te koop bij de groepsleerkrachten.
De kaartverkoop is van woensdag 8 januari t/m vrijdag 17 januari.
De musical Tarzan gaat over een jongen die als baby in de jungle zijn ouders verliest. Hij wordt opgenomen
door een apenfamilie. Vader aap Korchak is het hier niet mee eens, maar moeder aap Kala houdt Tarzan
toch. Als hij opgroeit tot een jongeman leert hij alles om te kunnen overleven in de jungle. Wanneer er
mensen komen in de jungle is de stam in rep en roer. Tarzan voelt zich erg aangetrokken tot deze
vreemdelingen, met name tot de onderzoekende Jane.
Het is een musical met veel muziek, dans en humor. Leuk voor jong en oud, een echte familie musical. De
musical wordt opgevoerd door leerlingen van het ROC uit Apeldoorn onder begeleiding van Peter Christant,
vader van Merel.
Koop je kaartjes snel en we zien jullie graag op maandag 20 januari.
VERZAMELALBUM GESCHIEDENIS VAN DUIVEN:
In december is de Jumbo in Duiven gestart met een actie waarbij historische
plaatjes van de gemeente Duiven verzameld kunnen worden. Deze kunnen
worden verzameld in een album over de geschiedenis van Duiven, Groessen
en Loo. Het is een erg mooi boek om te gebruiken tijdens onze
geschiedenislessen en het zou dan ook leuk zijn om zo’n album compleet te
krijgen voor in onze klas. Mocht u plaatjes krijgen en er niets mee doen, dan
zijn deze heel erg welkom bij juf Dorette voor ons boek in groep 6A.
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