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'Het is nog even een verrassing'
ALTFORST

Tom (11) kwam met het idee, Iris (12) schreef het script. Als je
afscheid neemt van de basisschool, dan wil je daar iets bijzonders
van maken. Zo ook de leerlingen van groep 8 van De Tweestroom
in Altforst.

Van IRMA VAN TEUNENBROEK

DE KLAS REPETEERT VOOR DE VOORSTELLING MET IRIS (TWEEDE VAN LINKS) EN TOM (RECHTS).



Veel scholen kiezen voor een kant-en-klare musical die ze kopen via
internet. De negen kinderen van De Tweestroom hebben zelf iets
bedacht. Ze willen nog niet verklappen wat ze hebben gemaakt. Het moet
nog even een verrassing blijven. Eva (12): ,,Laten we het de
'eindvoorstelling' noemen. Dat kan van alles zijn." 

De voorbereidingen zijn begonnen in maart. Pim van Dinteren is
leerkracht van de groep en begeleider van het eindproject: ,,Na de
carnavalsvakantie heb ik de kinderen gevraagd na te denken over wat ze
willen doen met het afscheid." 

Tom kwam met een idee: er is een klas zoals die van hen, waarmee ineens
allemaal rare dingen gebeuren. De rest kon zich erin vinden. Iris: ,,Ik ben
achter de laptop gaan zitten en gaan schrijven. In het begin wist ik niet
wat het einde zou gaan worden. Ik dacht: ik begin en dan kom ik er wel
uit." Ze deed er een maand over. De hele klas is vervolgens aan de slag
gegaan met alles wat er bij een productie komt kijken zoals decor en
kostuums. 

Op 13 juli is de dag. Dan zijn niet alleen ouders, familie en vrienden
welkom. Iedereen iedereen die de eindvoorstelling wil zien, mag komen.
De kinderen hebben daarvoor door het hele dorp flyers opgehangen. En
na de zomervakantie, naar welke middelbare school gaan ze dan?
Allemaal tegelijk: ,,Naar Pax, in Druten!"

 


