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Nieuwsbrief.
Zomer 2010:
wát een héérlijk seizoen!
Hallo allemaal! Genieten jullie ook zo van deze zomer? Wat was
het een fijn weer. Heerlijk om dan in de tuin te zijn, of aan het
strand, te fietsen, te zwemmen, kortom: buiten te leven.
Ik hoop dat jullie niet te veel last hebben gehad van muggen
en/of andere insecten . . . Het dipje van afgelopen week is
(hopelijk) maar voor even — toch?!
Dan kunnen we nog heerlijk en
lekker lang nazomeren.

Augustus 2010.
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♪

De scholen zijn alweer begonnen en
het “gewone” leven gaat weer van start.
En dat geldt ook voor De Toverfluit!
In september gaan de nieuwe cursussen weer beginnen.
De eerste cursusdagen zijn dinsdag 7 september
en woensdag 8 september.
In deze serie worden de dieren centraal gesteld:
bij dierendag, in de herfst en gewoon,
omdat ze leuk, lief, spannend en nog veel meer zijn.
Heb je zin om weer mee te doen?
Schrijf je snel in, want vol is vol!!
(toverfluit@casema.nl / www.toverfluit.com)
Maar voor nu:
verder genieten van het fijne weer en
tot ziens bij

De Toverfluit!!
Groeten,
Petra Wassenaar

♪

♪

Kort nieuws

Kinderboekenweek 2010

Vlinderspelletje.

Eindelijk weer in de lucht!
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Het heeft een lange tijd geduurd, maar de website van de
Toverfluit is eindelijk weer in te kijken. Dus wie weer ‘m
even wil inkijken, het kan weer. Er zijn ideeën om de site
te vernieuwen, maar dat zal nog wel even duren. Eerst is
een ander logo in de maak. Jullie worden op de hoogte
gehouden!
====================

Overzicht van de cursusdata in
september, oktober en november
De nieuwe cursussen gaan alweer snel van start. Hier is
het overzicht:
Dinsdag
07-14-21-28 september,
05-1226 oktober,
02
november
Woensdag
08-15-22-29 september,
06-13- -27 oktober,
03
november.
19 en 20 oktober vallen uit i.v.m. de herfstvakantie.

Kinderboekenweek

Vlinderspelletje.

Van 6 oktober—16 oktober is het
kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema:

(je handen zijn twee vlinders.)

DE GROTE
TEKENTENTOONSTELLING —
Beeldtaal in kinderboeken.
Twee vlinders kwamen gevlogen,
zij daalden op de bloemetjes neer.
De wind had hen meegenomen,
toen waren er geen vlindertjes meer.
Leuke wetenswaardigheden kun je vinden op de
site:
http://kinderboekenweek.yurls.net/
Tips over samen prentenboeken lezen
en nog meer vind je op de site:
http://digitaleprentenboeken.yurls.net

(handen verstoppen)
O nee? Eén, twee…
daar zijn ze weer!
(handen komen weer tevoorschijn)

Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, wilt u dit dan melden bij: toverfluit@casema.nl

