Vandaag gaan we beginnen aan het decor bouwen voor de aankomende Talenten
Show. Wat wordt de naam van de Talenten Show? Wat is jullie artiestennaam?
Uiteraard mogen jullie een act kiezen die je wilt doen, samen met je vrienden. Wat
is jouw Talent???
Neem ook je sportkleding mee, dan kunnen we ook nog even bewegen.

Walk of Fame? Ben je beroemd genoeg voor een Ster in de Walk of Fame?
Ontwerp je eigen ster met je naam en komt in de Walk of Fame. Ook is er een
Wall of Fame, waar je je gezicht op een foto zet met je Talenten erbij!

Vandaag gaan wij creatief aan de slag. Wij gaan een handpop maken en daarna
een optreden geven in de poppenkast. Ben je beter in verhalen vertellen of kan jij
goed voorlezen, dan krijg je natuurlijk ook een podium.
Vind je het fijner om te kijken dat mag natuurlijk ook

Wie is er creatief genoeg om een eigen kostuum te ontwerpen voor de Talenten
Show? Je kunt je nog steeds inschrijven voor een act met je vrienden. En we gaan
oefenen, oefenen, oefenen!

Vandaag gaan we nog verder oefenen voor de talentenshow. In de middag zullen
de kinderen aan elkaar hun eigen talent laten zien.
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Beste ouders / verzorgers,
Hierbij de digitale aanvulling op het vakantieprogramma.
Wij willen u vragen altijd voor 9.30 uur aanwezig te zijn (tenzij in het programma
anders wordt aangegeven) of om uw kind(eren) via de app af te melden voor 9.30
uur. Op deze manier kunnen wij op tijd beginnen met ons programma en op tijd de
deur uit voor uitstapjes.
We openen en sluiten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij UDK 5.
Op woensdag openen en sluiten we bij Kwasten 1.
Groetjes,
Jay, Aruna, Ülkü en Nilay

