leerlingen van basisschool de Buutplaats. De pleinraad stelt zich voor op deze pagina en je
wordt gevraagd om mee te doen met de wijkkrant.
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Bu sayfada Buutplaats !lkokulu
ö"rencilerinin gösteriye sundu"u
Romeo & Julia piyesiyle ilgili bir
röportaj vardır. Meydan kurumu
kendini bu sayfada tanıtmaktadır
ve bu semt gazetesine katılmaya
davet edilmektesiniz.

Romeo & Julia in de Schilderswijk
door Carla van Kan

Vrijdagavond 12 februari, een paar minuten voor zeven…. In de speelzaal van basisschool de Buutplaats hangt een
gespannen sfeer. De zaal is gevuld met nieuwsgierige ouders, broers, zussen, juffen en meesters. Op het podium, achter
de schermen staan de kinderen van groep acht zenuwachtig bij elkaar. Juffrouw Fatima Lairi van het Koorenhuis zit ook
een beetje bibberig achter de geluidsinstallatie.
Nog vijf minuten en dan gaat het
gebeuren, dan gaan Huseyin, Caner,
Oussama, Faris, Saltuk, Mohammed,
Ismail, Fatima, Hilal, Souad,
Serap, Souheila, Hafize en Busra
het liefdesdrama Romeo en Julia
opvoeren. Een prachtig toneelstuk
geschreven door William Shakespeare.
De kinderen hebben meer dan
een half jaar naar dit moment
toegeleefd. Samen met juffrouw
Fatima hebben ze tijdens de LKP*lessen (LeerKansProfiel) de rollen
ingestudeerd. Dat was heel hard
werken voor iedereen.

“trots” zeer regelmatig. Niet alleen de
ouders zijn trots op deze geweldige
prestatie maar ook de juffen en
meesters van de Buutplaats.

Op het toneel loopt alles gesmeerd.
Er is afwisselend muziek, dans en
toneel. Wisselingen van decorstukken
verlopen geruisloos. De kinderen zien
er mooi uit in hun kostuums. De zaal
wordt meegenomen in het prachtige
liefdesverhaal van Romeo en Julia.
De kinderen spelen de sterren van de
hemel en de zaal geniet.

Trots

Prachtig liefdesverhaal

Iets over zeven begint het dan.
De zaal maakt kennis met Romeo
(Huseyin), Julia (Hilal) en hun
familieleden. Voor Oussama is de rol
van vredestichter (of zoals in de film,
politiecommissaris) weggelegd, een
hele belangrijke rol. De teksten zijn
prachtig en in het oud Nederlands.

Op het moment dat Romeo en Julia
beiden dood op het toneel liggen kun
je een speld horen vallen. Ik hoorde
echt wat vallen….. het was mijn eigen
traan. Gelukkig zette juffrouw Fatima
een vrolijk muziekje op en konden de
kinderen een dik verdiend applaus in
ontvangst nemen.

Een wijkkrant maken gaat niet vanzelf. Daarom zoeken we wijkbewoners die willen helpen met het maken
van deze krant, als redactielid of
journalist. Dat gaat heel makkelijk en
hoeft helemaal niet veel tijd te
kosten. Meld je aan via
info@schilderswijk.nl of bel
070-212 4586.

Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9

Deadline
02-04
06-05
04-06
04-08
08-09
06-10
03-11

Verschijningsdatum
01-05
01-06
01-07
01-09
01-10
01-11
01-12

De redactieleden komen per krant
minimaal één keer bij elkaar. Ze be-

spreken de krant die is gemaakt. En
wat er in de nieuwe krant kan komen.
Ze kennen veel mensen in de wijk,
en zorgen dat ze nieuws uit de wijk
doorgeven.
Jij kunt ook meehelpen, door zelf
nieuwtjes, een bericht, een verslag,
een foto, een puzzel of iets anders op
te sturen. Je kunt dat één keer doen,
of veel vaker. Alle berichten kunnen
naar info@schilderswijk.nl. We horen
graag van jou!

Wij, de pleinraad van het Frans
Halsplein, zijn kinderen uit groep
acht, die zich bemoeien met het Frans
Halsplein. De pleinraad bestaat uit
zeven kinderen uit groep acht van
Het Startpunt (Ferdinand Bolstraat).
We zorgen voor sfeer en gezelligheid,
wat tot nu toe is gelukt. Het
openingsfeest was een groot succes.
De buurtbewoners zijn tot nu toe erg
enthousiast over onze inzet.

Zoals jullie allemaal weten komt
Pasen er binnenkort aan. Wij als
pleinraad hebben een feestje
georganiseerd. Het is op woensdag 31
maart 2010 van 14.00 tot 16.00 uur op
het Frans Halsplein.
Wij zoeken nog vrijwilligers om
nieuwe activiteiten voor kinderen/
ouders te begeleiden. Hierbij vragen
wij jou om ons te helpen.
Mail naar info@startpuntfb.nl of bel
070 388 4390.
Het feestje zal jong & oud bevallen!
Tot kijk,
De pleinraad (Frans Halsplein)

3X KERK IN DE BUURT
Elke Zondag

Medewerkers van de krant en de website
schilderswijk.nl zijn druk bezig.

Pleinraad
Frans Hals

Vrijwilligers

Tot slot kregen alle moeders in de
zaal een roos met daaraan het mooie
verhaal van Romeo en Julia, om het
thuis nog eens na te lezen. Na afloop
bij de koffie in de hal valt het woord

Help mee met de wijkkrant

Dit zijn de verschijningsdata en de
deadlines voor 2010:

* LKP lessen: iedere maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag
krijgen de kinderen van groep 5 t/m
8 van 15.00 uur tot 16.30 uur lessen
op sportief, cultureel en creatief
gebied.

This page has an article on the
play Romeo & Julia, performed by
the students of Primary School De
Buutplaats. The members of the
neighbourhood steering committee
also introduce themselves on this
page and you are asked to
contribute to the making of the
neighbourhood paper.

10.00 uur

Nederlandse dienst

13.00 uur

Chinese dienst

16.00 uur

Français / Linggala

Zoutkeetsingel 112-114
WELKOM

Informatie:

W. Verdonk, Tel. 070-3650993

