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Nummer 08 
20 december 2018 

 
Data om te onthouden: 
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken. 
21 december Alle groepen ’s middags vrij 
22 december – 6 januari Kerstvakantie 
08 januari Luizencontrole 
10 januari OV- en MR-vergadering (aanvang 19.30 uur) 
15 januari Groep 7 en 8 klassiek ballet 
16 januari Basketbaltoernooi 

 
Workshop klassiek ballet voor groep 7/8 
In 3 workshops van een uur gaat Dansschool Etudes aan de slag met klassiek ballet in groep 7/8 
Klassiek ballet is een dansstijl gebaseerd op regels die door de eeuwen heen zijn vastgelegd door Russische, Franse, 
Deense en Italiaanse balletmeesters. De lichaamshouding is in deze dansstijl erg belangrijk. In de workshops klassiek 
ballet zal de basis gelegd worden voor een goede klassieke ballethouding. Daarnaast zullen veelvoorkomende 
basispassen worden uitgelegd. 
 

 
Website 
Zoals u misschien gezien heeft, staat onze website er een beetje triest bij. Het beheren van de huidige site lukt niet 
meer doordat het systeem achter de site niet meer ondersteund wordt. Achter de schermen wordt al enige tijd 
gewerkt aan een nieuwe site. Een externe partij heeft de ontwikkeling op zich genomen. Dit heeft echter tijd nodig. 
Meer tijd dan dat we op voorhand hadden ingeschat. Met als gevolg dat we nu even niets representatiefs hebben. Ik 
hoop dat binnenkort het raamwerk van de site 
staat en dat we kunnen beginnen met het 
‘vullen’ van de site. 
 

 
Kerstcircuit 
Afgelopen woensdag hadden we een heel 
gezellig kerstcircuit. Er werden o.a. kerstballen 
versierd, sneeuwbollen gemaakt en een bezoek 
gebracht aan de dieren van De Mare. 
Alle leerlingen waren verdeeld in groepjes. 
Groep 8 leidde deze groepen en bij de 
verschillende onderdelen was hulp van ouders.  
Ook dit jaar werden er weer heerlijke rolletjes 
gebakken. Alleen de geur al zorgde voor extra 
gezelligheid! 
 

Donderdagmorgen hebben de kinderen van 

groep 6/7/8 kerstbakjes gemaakt. Zij brengen 

deze bakjes op vrijdagmorgen m.b.v. een 

aantal ouders rond naar de zieke mensen en 

tachtigplussers in ons schoolgebied.  

http://www.obs-elsakker.nl/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qciuo2ismis1smhqkpn7n2ongs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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Persbericht, 
 

December 2018 

 

Heel Kinderwereld bakt! 
 

Hét evenement in december voor kinderen tot en 
met 12 jaar is toch wel het pannenkoekjes bakken in 
Kinderwereld. 
 

De oude fornuisjes, pannetjes, serviesjes en bestek 
worden tijdens de kerstvakantie weer van zolder 
gehaald en opgepoetst. 

Het pannenkoekjes bakken is intussen uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende kersttraditie in 
Speelgoedmuseum Kinderwereld. Niet alleen de kinderen bakken graag hun eigen pannenkoekjes, 
menig ouder of grootouder snoept graag een beetje mee. 
 

Het museumcafé de Kaleidoscoop wordt omgedoopt tot pannenkoekenrestaurant. De jeugdige bakkers 
worden in een heus bakkersschort gestoken en mogen vervolgens hun eigen pannenkoekjes bakken op de 
antieke fornuisjes uit de collectie van Kinderwereld. Versierd met stroop, jam en/of poedersuiker, worden 
de baksels geserveerd op bordjes van kinderserviesjes en gegeten met minibestekjes. Uiteraard staat de 
limonade ook weer klaar, want bakken maakt dorstig. 
 

Gehuld in een onmiskenbare baklucht, is Kinderwereld tijdens de 
Kerstvakantie the place to be! 
 

Behalve het bakken van pannenkoekjes is er nog zo veel meer te zien 
en te beleven in het museum. Het bekijken van de vaste collectie 
speelgoed en de tentoonstelling Mickey viert feest is zeker de moeite 
waard, maar er kan ook volop worden gespeeld. De hele familie kan 
zowel binnen als buiten letterlijk uit de voeten. 

Het kerstevenement Pannenkoekjes bakken vindt plaats op woensdag 26 december (2e Kerstdag), 
vrijdag 28 december en zondag 30 december 2018 tussen 13 en 16 uur. 
 

Er gelden normale entreeprijzen, inclusief activiteit en limonade voor de pannenkoekenbakkers. 
 
 

Tijdens de kerstvakantie en op 2e kerstdag is het museum dagelijks geopend 
tussen 11 en 17 uur. 

Het museum is gesloten op 1e Kerstdag, Oud- en Nieuwjaarsdag. 

 

Adres: Brink 31, 9301 JK Roden. 

Telefoon 050 5018851. 

 
www.museumkinderwereld.nl 

http://www.obs-elsakker.nl/
http://www.museumkinderwereld.nl/

