Nieuwsbrief 4
12 november
13 november
16 november
20 november
23 november
28 november
30 november

Studiedag, alle groepen vrij
Studiedag, alle groepen vrij
OV/ouders Sint versiering, 20.00
uur
OV vergadering, 20.00 uur
Uitgifte 1e rapport
Spreekavond 1e rapport, 19.00
uur
Uitgifte nieuwsbrief 5

Personeelszaken
Meester Tim is dinsdag 30 oktober trotse vader geworden van zoon Mees. Wij
feliciteren hem en zijn partner Nadine van harte met dit grote geluk!

Communicatie
Tijdens het ouderpanel van het afgelopen schooljaar is naar voren gekomen dat de communicatie
van onze school nog verbeterd kan worden. We communiceren veel, maar via allerlei verschillende
kanalen. Dit schooljaar gaan we hierin verbeteringen doorvoeren. Nathalie Pengel (moeder van 2
leerlingen en communicatieadviseur) heeft aangeboden ons hierin te begeleiden. Niet alleen een
aantal leerkrachten neemt deel, ook een ouder (lid van de MR) denkt met ons mee.
Voor de herfstvakantie hebben we onze eerste bijeenkomst gehad. We hebben geïnventariseerd
waarover en hoe de school en de leerkracht communiceert naar ouders, wat zijn de uitdagingen van
de zenders en de ontvangers.
De komende tijd gaan we onder de loep nemen waar de winst te behalen valt.
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Wijziging afname DMT en oproep hulp
Om het leesniveau van de kinderen op De Bonte Tol te toetsen nemen wij vanaf groep 3 de DMT
toets af. Daarnaast nemen wij ook de AVI toets af bij kinderen met een onvoldoende of matig
leesniveau.
De DMT toets is een toets waarbij de kinderen zoveel mogelijk woordjes moeten lezen in een
bepaalde tijd. De AVI toets is een leestoets waarbij de kinderen zo snel mogelijk en met zo min
mogelijk fouten een tekst moeten lezen.
De DMT toets zullen wij vanaf heden bij de groepen 4 t/m 8 iets anders afnemen dan u van ons
gewend bent. In groep 3 worden alle leerlingen twee keer per jaar getest en dit zal zo blijven. In het
onderstaande schema kunt u zien hoe wij de DMT vanaf nu af gaan nemen.
Groep
4
5 t/m 8

Oktober/ november
Leerlingen met een matig of
onvoldoende leesniveau.
Leerlingen met een matig of
onvoldoende leesniveau.

Januari/ februari
Alle leerlingen

Juni/ juli
Alle leerlingen

Alle leerlingen

Leerlingen met een matig of
onvoldoende leesniveau.

In de jaren hiervoor namen wij bij alle leerlingen uit groep 4 t/m 8 drie keer per jaar de DMT af. Uit
onderzoek blijkt dat dit voor leerlingen met een goed leesniveau niet nodig is. Wanneer zij één keer
per jaar worden getest is dit voldoende om het leesniveau te blijven volgen. Uiteraard kan bij deze
leerlingen altijd een extra moment worden gekozen als dit nodig blijkt te zijn.
De november meting is geen officieel meetmoment. Wij vinden het meetmoment in januari/ februari
voor de leerlingen met een matig of onvoldoende leesniveau te laat, vandaar dat wij als school
hebben gekozen voor het extra meetmoment in oktober/ november.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen
(j.belt@debontetol.nl, ook ben ik woensdag t/m vrijdag te vinden in groep 7/8)

HULP GEZOCHT!
Aan het begin van het schooljaar heb ik een oproep gedaan voor het opnieuw labelen van de
leesboeken voor groep 4 t/m 8. Twee ouders hebben zich hiervoor opgegeven, bedankt hiervoor! Zij
gaan het kleurtje, waar het leesniveau van onze leesboeken nu mee wordt aangegeven, vervangen
door een sticker met het AVI- niveau. Dit is een flinke klus en dat kunnen zij niet alleen. Zijn er nog
meer ouders die hier mee zouden willen helpen? Het labelen kan zowel voor- als na schooltijd
plaatsvinden. U kunt zich aanmelden bij juf Joyce, groep 7/8 j.belt@debontetol.nl.

Informatie gegevensverwerking

Onze school maakt deel uit van de Scholengroep Holland. Scholengroep Holland is een ambitieuze
organisatie die onze leerlingen een gedegen (basis)kennis biedt en met hen samen wil leren. De
contactgegevens van Scholengroep Holland zijn te vinden op de website
www.scholengroepholland.nl.
Ons uitgangspunt is “een leven lang leren” voor onze leerlingen en onze professionals.

OBS De Bonte Tol

www.debontetol.nl

Door het opvragen van het inschrijfformulier heeft u interesse getoond in onze school. De
contactgegevens van onze school vindt u onderaan in deze brochure.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u onderstaand met
welk doel wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, hoe lang wij de gegevens bewaren
en hoe wij de gegevens beschermen. Tevens informeren wij u over uw rechten m.b.t. de gegevens.
Doel
Het doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van u en uw kind is:
 te voldoen aan de overeenkomst die wij met u hebben om onderwijs te geven aan uw kind.
 te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust, waaronder de verplichting uit
hoofde van de Wet op het Primair Onderwijs.
 om met u contact te onderhouden zoals, bespreken van de voortgang van uw kind,
beantwoorden van vragen, afhandeling van klachten, op de hoogte houden van onze
activiteiten middels een nieuwsbrief.
 om u op de hoogte te houden van de buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes en
ouderactiviteiten.
 bij de overgang van uw kind van onze school naar een andere onderwijsinstelling.
 voor het voldoen aan een zorgvraag/extra begeleiding.
Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij maken onderscheid tussen verschillende gegevensverwerkingen die wij uitvoeren om onderwijs
te kunnen aanbieden.
Aanmelding bij ons op school
Via het inschrijfformulier vragen wij u een aantal Persoonsgegevens in te vullen. Wij vragen u in elk
geval om de volgende persoonsgegevens:
Van uw kind:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres en woonplaats, BSN (of
tijdelijk onderwijsnummer), land van herkomst, datum in Nederland, culturele achtergrond,
gegevens over voorschoolse educatie, school van herkomst, datum aanmelding, datum eerste
schooldag, medicijnen en allergieën en of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Van u:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, Land van herkomst, adres en
woonplaats, beroep, opleiding, waar u werkt, telefoonnummer, burgerlijke staat, e-mailadres,
gegevens over gezinssamenstelling, huisarts en verzekering.
Gegevens nodig voor het geven van onderwijs en begeleiding
Om onderwijs te kunnen verzorgen registreren wij gegevens over de vorderingen van uw kind op
school, zoals nummer van de groep, cijfers en voortgangsrapporten. Wij verwerken gegevens die
bepalen of wij subsidie krijgen voor uw kind in verband met extra begeleiding. Daarnaast houden wij
een verzuimadministratie bij. Wij stellen bij het verlaten van de school een onderwijskundig rapport
op over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van uw kind. Hierin staan gegevens over
resultaten, ontwikkelingen, gedrag en verzuim. Ook leggen wij een schooladvies en score van
landelijke toetsen (zoals CITO) vast.
Soms is het nodig om bijzondere persoonsgegevens te verwerken om uw kind beter te kunnen
begeleiden, zoals medische gegevens (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of een allergie).
Wij bieden ook digitale leermiddelen aan waarin wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat dan om
de inlognaam en wachtwoord, IPadres, de groep waarin uw kind zit en het niveau dat uw kind heeft.
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Verder verwerken wij persoonsgegevens van u en uw kind die verband houden met het contact met
de school, zoals bij vragen of klachten of ten aanzien van bepaalde taken die u voor de school
uitvoert. Wanneer u een betaling verricht aan de school verwerken wij uw bankgegevens (IBAN).
Categorie
De Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt onderscheid in Persoonsgegevens en
Bijzondere Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waaraan je een natuurlijk persoon
kunt identificeren. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld foto’s, gegevens over
medicijngebruik/allergie en medische gegevens.
De door u verstrekte gegevens kunnen beide categorieën betreffen. Immers medicijngebruik kan
over de dag nodig zijn en gegevens over voeding is nodig bij overblijven.
Toestemming
Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de
gegevensverwerking. Zo zullen wij u vragen of wij uw contactgegevens kunnen opnemen in de
klassenlijst en heeft u de mogelijkheid om aan te geven of uw adres en telefoonnummer geheim zijn.
Wij vragen u toestemming voor het maken van en het gebruik van foto’s van uw kind in de
schoolgids, brochure of kalender, nieuwsbrief en op onze website of social media. U kunt uw
toestemming te allen tijde intrekken door schriftelijk contact met ons op te nemen.
Daarnaast vragen wij u toestemming als wij uw gegevens moeten delen met derden ten behoeve van
de begeleiding of extra zorg voor uw kind.
Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen
Vanuit een wettelijke verplichting die op ons rust moeten wij persoonsgegevens delen. Wij zijn
verplicht een leerlingvolgsysteem te gebruiken om de vorderingen en resultaten bij te houden van
onze leerlingen. Zoals iedere school zijn wij verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen
wanneer uw kind naar een andere school gaat. En voor het nakomen van onze wettelijke
verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs.
Wij zijn verplicht gegevens te delen met overheidsinstanties, zoals de onderwijsinspectie, Dienst
Uitvoering Onderwijs of GGD/CJG of, indien de noodzaak ertoe bestaat, Veilig Thuis. De ontvangende
overheidsinstantie is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en moet zich houden aan de
toepasselijke privacyverplichtingen.
Wij delen de gegevens ook met “verwerkers”, aanbieders van digitale leermiddelen, het
administratiekantoor en de leerlingvolgsystemen. Met al deze verwerkers hebben wij een
overeenkomst gesloten zodat wij zeker weten dat zij zich aan hetzelfde beveiligingsniveau houden als
waarmee wij uw gegevens beschermen.
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Hoelang bewaren wij persoonsgegevens van u en uw kind
Bewaartermijn
Onze school zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig voor het doel waarvoor
wij ze verzamelen. Onze bewaartermijnen zijn vastgelegd en luiden:





Gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving nadat de leerling is uitgeschreven = 5 jaar
gegevens over een leerling die naar het speciaal onderwijs is doorverwezen nadat de leerling is
uitgeschreven = 3 jaar
het leerlingdossier nadat de leerling van school is gegaan = 2 jaar
centraal examen, inclusief cijferlijsten = 6 maanden

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Rechten
Als ouder kunt u op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw
persoonsgegevens. U heeft:
Recht tot inzage – een schriftelijk verzoek hiertoe van u wordt binnen 4 weken gehonoreerd als wij
uw identiteit hebben vastgesteld waaruit blijkt dat u degene bent die dit recht mag uitoefenen.
Recht tot rectificatie – een schriftelijk verzoek hiertoe met de gegevens die u wilt laten aanpassen
wordt gehonoreerd binnen een redelijke termijn. Ook hiervoor geldt dat wij uw identiteit moeten
controleren zodat wij zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent.
Recht tot verwijdering - indien wij geen wettelijke verplichting hebben uw gegevens te bewaren kunt
u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Binnen een redelijke termijn zullen wij aangeven of wij
hieraan kunnen voldoen of welke consequenties het verwijderen van uw gegevens heeft.
Zijn uw persoonsgegevens veilig
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals een informatie
beveiligingsbeleid, een gedragscode, een provacyreglement en een protocol melden datalekken, om
uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij beveiligen
onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij
hebben met leveranciers van (onder andere) onze leerlingvolgsystemen, en administratiesystemen
afspraken gemaakt die hen verplicht om een zelfde mate van beveiliging toe te passen.
Klachten
Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen
met ons via de gegevens zoals vermeld onder Contact.
Ook kunt u direct contact opnemen met het privacyteam zoals hieronder vermeld.
Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt kunt u zich te allen tijde
wenden tot te Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact: Francien Hogervorst, schoolleider
Privacyteam: privacyteam@scholengroepholland.nl
Functionaris Gegevensbescherming: mw T.L. Kort-Loendersloot
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De GMR zoekt nieuwe, enthousiaste leden!
Wat is de GMR?
Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meedenkt en bij sommige
onderwerpen inspraak heeft in onderwerpen die op school spelen. Soms spelen onderwerpen op
school waar de school geen inspraak in heeft, omdat ze op bestuurlijk niveau geregeld worden. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld de financiële begroting van de organisatie, visie op kwaliteitszorg, onderwijs
en invulling van wettelijke regelgeving. Deze onderwerpen die op bestuurlijk niveau worden
afgesproken, hebben echter wel invloed op de school! Bij zulke onderwerpen komt de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kijken.
De GMR denkt mee en heeft regelmatig inspraakrecht in onderwerpen die spelen of worden
geregeld op bestuurlijk niveau. Dus hoewel de GMR niet heel zichtbaar is in de school heeft de GMR
een hele belangrijke rol voor de school.
Waarom nieuwe leden?
Ten eerste omdat eind december 2018 de zittingstermijn van alle GMR leden afloopt en ten tweede
omdat we de GMR qua opzet willen veranderen. Momenteel heeft de GMR 8 leden en de stichting
bestaat uit 13 scholen. Dit betekent dat niet alle scholen worden vertegenwoordigd terwijl dat wel
heel belangrijk is! Immers, de GMR heeft inspraak op bestuurlijk niveau wat doorwerkt op iedere
school! Daarom willen we het aantal leden uitbreiden naar 14 leden. Waarom 14 leden? Omdat de
GMR altijd een even aantal personeelsgeleding als oudergeleding moet hebben.
Wij hebben ervoor gekozen om scholen in tweetallen te koppelen die samen een ouder en een
personeelslid binnen de GMR inbrengen. Zo hopen wij dat er meer keuze is in kandidaten en kunnen
scholen onderling kiezen hoe de verdeling is.
Wat levert de GMR mij op?
Deelname aan de GMR zorgt ervoor dat je mee kan denken en invloed hebt op de ontwikkelingen
binnen onze organisatie op bestuurlijk niveau. Je leert hierdoor over de bestuurlijke aspecten, visie
en uitvoering binnen onze organisatie. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid je persoonlijk te
ontwikkelen. Het meedenken met de GMR vraagt van de leden wel een tijdsinvestering in de vorm
van leesvoorbereiding en vergaderingen. Wij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Leden van de
GMR worden gecompenseerd voor hun inzet.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Ben jij die betrokken, positieve en kritische ouder of collega die met de GMR mee wil denken en
invloed wil hebben op het bestuurlijke beleid, stuur ons dan voor 21 november 2018 een half A4´tje
met motivatie en achtergrond naar gmr@scholengroepholland.nl!
Aan de hand van de aanmeldingen wordt er gekeken hoe de verdeling binnen de scholen geregeld
wordt. Bij meer dan één aanmelding per vacature wordt er via een verkiezing binnen de twee
scholen het GMR-lid gekozen.
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GVO
De eerste periode GVO ligt al weer achter ons. In de achterliggende periode hebben wij nagedacht over
de volgende onderwerpen. In de eerste les hebben we met elkaar kennis gemaakt. In de tweede les
hebben we geluisterd naar verschillende scheppingsverhalen, waaronder een Ghanees en Egyptisch
scheppingsverhaal, maar ook het Bijbelse scheppingsverhaal. In de derde les hebben we nagedacht over
verschillende soorten vriendschappen naar aanleiding van Aristoteles. Een vriendschap voor het plezier,
voor het nut en zonder bijbedoelingen. Alle drie de vriendschappen zijn belangrijk! In de tweede les
hebben we het gehad over hoe je vrienden maakt en hoe Jezus vrienden maakte. Jezus deed dat wel op
een hele andere manier als dat de meeste kinderen deden… In de laatste les hebben we het gehad over
een hindoeïstisch feest, Rahska Bandhan. In dit feest wordt de band tussen broers en zussen gevierd.
De komende periode zal op de volgende dagen GVO worden gegeven: 2 november, 30 november, 7
december en 14 december.
Met hartelijke groet,
Arie van der Plas
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Rolstoelclinic en clinic basketbal
Donderdag 1 november hebben de kinderen van groep 7 & 7/8 een rolstoelclinic gehad. De clinic
bestond uit 2 delen. Een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In de klas werd er verteld over
verschillende soorten handicaps, ziektes of aangeboren afwijkingen waardoor je in een rolstoel
terecht kunt komen. Er werden filmpjes getoond over de paralympische spelen. Je kunt ook als je
een handicap hebt prima sporten.
Het andere deel vond plaats in de gymzaal. Daar leerden we hoe het was om met een handicap te
sporten. Dit deden we in de vorm van basketbal. Eerst kregen we uitleg hoe we de rolstoel moesten
gebruiken, daarna gingen we aan de slag met het rijden en het dribbelen & spelen van/met de bal en
als laatste hebben we korte partijtjes gespeeld.
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Clinic basketbal door Team4Talent
Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben donderdag een clinic basketbal gehad, dat
georganiseerd werd door Team4Talent. De clinic werd door een echte basketballer gegeven (hij is
zelfs Nederlands kampioen geweest!). Eerst gingen we oefenen met het stuiteren/dribbelen, gevolgd
door het passen naar elkaar met verschillende passes, zoals de borstpass en de stuiterpass. Natuurlijk
mochten we ook op de basket schieten en als afsluiting speelden we korte wedstrijdjes. In de
bovenbouw mochten de kinderen ook nog verschillende ‘trucjes’ doen. Het was een
geslaagde clinic.
Leuke opmerkingen van de kinderen:

“Juf, ik kan dit nog niet, maar ik vind dit wel super leuk!”
“Yes, ik heb al 2 keer gescoord!”
“Deze gymles was echt leuk!”
“Deze ballen zijn wel zwaar en hard zeg.”
“Dat mag niet, dat is een second dribble!”
Team4Talent bedankt voor deze leuke en sportieve basketbalclinic!

Gastles auteursrecht groep 7
Groep 7 heeft de afgelopen week een gastles van Team4Talent gehad over 'het auteursrecht'. Van
tevoren wisten we nog niet waar de gastles over zou gaan, maar dat werd na de startactiviteit snel
duidelijk. We waren begonnen met het maken van een logo voor de CodeClub, maar de juf van
Team4Talent ging er met onze ideeën vandoor. Dat vonden wij niet helemaal eerlijk! Daar kwamen
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we bij het onderwerp van deze gastles. Wat is nou auteursrecht? Hoe werkt dat? Hebben wij daar
ook mee te maken? Waar en wat doen we ermee?
Op al deze vragen hebben wij antwoord gekregen en het was een geslaagde les.

IPC
IPC groep 4: Magische media, communicatie
Deze week zijn we in groep 4 begonnen aan een nieuwe IPC unit. Deze unit gaat over communicatie.
Tegenwoordig hebben we een heleboel mogelijkheden om een boodschap over te brengen aan
iemand of aan een groot publiek. Zowel op papier als digitaal. In de unit zullen allerlei vormen van
communicatie aan bod gaan komen.
Als startpunt hebben de leerlingen een filmpje gekeken waarbij niet gesproken werd. Tussendoor en
na afloop werd steeds besproken of de leerlingen het verhaal konden volgen en hoe dit precies
mogelijk was zonder dat er echt gesproken werd. Daarna hebben de leerlingen een spelletje gedaan
met uitbeelden en raden. Er werd duidelijk dat je zonder praten toch een heleboel duidelijk kunt
maken.
Bij de kennisoogst hebben de leerlingen nagedacht welke vormen van communicatie zij al kennen.
Dit was eerst even lastig, maar nadat de krant als voorbeeld opkwam, konden de leerlingen nog veel
meer voorbeelden bedenken.
Het belooft een leuke en uitdagende unit te worden!

IPC 'Hoe het nieuws wordt gemaakt'
De groepen 7 & 8 zijn gestart met een nieuwe unit; 'Hoe het nieuws wordt gemaakt.' Tijdens het
startpunt hebben we een quiz gespeeld over het nieuws. Kijken we het nieuws? Wat weten we van
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het nieuws van nu? Weten we bij een kop uit de krant wat er wordt bedoeld? Vervolgens zijn we
verder gegaan met wat weten wij al over het woord 'nieuws'? Welke communicatiemiddelen zijn er?
En wat kan er met het nieuws gebeuren als het van mond tot mond gaat?
Nu zijn wij bezig met het onderzoeken van de verschillende communicatiemiddelen en plaatsen deze
op een tijdlijn waarbij we het ontwerp van de tijdlijn zelf mogen bedenken. Wanneer er een tijdlijn af
is, presenteren ze deze aan de klas.
De groepjes die al klaar zijn, zijn hard bezig met het maken van een poster over één
communicatiemiddel. Zo krijgen we allemaal posters over verschillende communicatiemiddelen. Bij
het maken van de poster moeten de leerlingen zich houden aan de succescriteria. Wanneer heb je
eigenlijk een goede poster? Wat moet daar op staan en wat niet? Waar moet je aan denken bij het
zoeken van de informatie en hoe ziet de lay-out eruit?

Familievoorstelling Theater de Veste
Zoals een jongleur met ballen goochelt, zo goochelen de muzikanten met hun instrumenten
Muziek is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Zeker in tijden van toenemend
smartphonegebruik en individualisme kan zelf actief muziek maken een creatieve uitlaatklep zijn en
is daarnaast een leuke manier om met elkaar bezig te zijn.
Op 24 november van 15:30 – 16:30 uur organiseert de Koninklijke Harmoniekapel Delft speciaal voor
de jeugd een matinee voorstelling in samenwerking met de Wëreldbänd. We nemen iedereen mee
op een muzikale reis waarbij we kunnen luisteren naar mooie muziek maar waar we ook heel veel
gaan lachen.
De Wëreldbänd spreekt de universele taal van de muziek, de lach en ontroering. Geïnspireerd door
de onderlinge vriendschap van de muzikanten, nieuwe muziekinstrumenten en een voortdurend
verlangen keihard te lachen ontstaan er steeds nieuwe ideeën. De vijf muzikanten van de
Wëreldbänd spelen inmiddels over de hele wereld van Schotland en Duitsland tot zelfs in Australie.
Om je een idee te geven moet je zeker de link op YouTube even kijken:
https://youtu.be/1TZi6ZgNTo4
Je gaat solostukken horen van de KHD en de Wëreldbänd, maar we gaan ook zeker de samenwerking
aan met elkaar. Dat dit tot hele grappige situaties gaat lijden mogen we stiekem al een beetje
verklappen. Sterker zelfs, het zal garant staan voor veel hilarische momenten!!! Je moet straks
trouwens niet schrikken want op het podium van Theater de Veste zitten straks tijdens het concert
maar liefst 80 muzikanten die allemaal deel uit maken van het leukste blaasorkest van Zuid-Holland.
Ook daarvan hebben we een leuk filmpje. https://youtu.be/C_lXzloTMsw
We hopen allemaal dat jullie er ook zijn om er samen een leuk muzikaal feest van te maken. Ga voor
kaartjes naar de link van Theater de
Veste https://www.theaterdeveste.nl/programma/6310/Koninklijke_Harmonie_Delft_amp_Wereld
band/Onbegrensd/ en dan zien we elkaar op 24 november. Na afloop hebben de muzikanten van de
Wëreldbänd misschien wel even tijd om jullie te ontmoeten voor een leuk fotomomentje.
Tot snel in het theater….. en neem je vader en moeder ook mee 😊
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