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THEATER EDUCATIE ORPHEUS

Theater laat kinderen op een andere manier kijken naar zichzelf, anderen en de wereld om zich 
heen. Als je dit op jonge leeftijd ervaart verrijkt dat de persoonlijke ontwikkeling. Een theaterbezoek 
is helaas (nog) niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Om meer kinderen in Apeldoorn te bereiken 
biedt Orpheus een gevarieerd aanbod in Theater aan. Het aanbod bestaat uit prachtige 
voorstellingen, inspirerende workshops en spannende rondleidingen achter de schermen. 

U vindt hier het aanbod voor 2019/2020 voor het primair onderwijs. Bij iedere activiteit staan kosten/punten per klas. Betaling geschiedt per 
factuur en de punten worden van uw puntentotaal afgeschreven. U kunt deze punten verzamelen door als school aan te sluiten bij de 
‘Vriendjes van Orpheus’. Met deze theaterclub voor kinderen maakt Orpheus educatie toegankelijk voor alle basisscholen in Apeldoorn. 

★ Voorstellingen kleuters
★ Voorstellingen groep 3 t/m 8
★ Workshops
★ Rondleidingen
★ Vriendjes van Orpheus
★ Contact



KLEUTERPRET - voorstellingen

Voorstelling Artiest / gezelschap Groepen Duur Kosten/
punten 

Datum & tijd

Op zoek naar het huilmeisje Malou van Sluis Groep 1 & 2 30 tot 45 min 125 20-11-2019 om 11:15u

Tik Tak Slaap Sanne Zweije Groep 1 & 2 30 tot 45 min 75 18-12-2019 om 11:15u

BereBoos Lotte Middendorp Groep 1 & 2 30 tot 45 min 50 22-01-2020 om 11:15u

Hé wie zit daar op de wc? Krulmuziek Groep 1 & 2 30 tot 45 min 75 19-02-2020 om 11:15u

NEE Milan, Tessa & Olivier Groep 1 & 2 30 tot 45 min 75 18-03-2020 om 11:15u

Geel Mime Wave Groep 1 & 2 30 tot 45 min 125 22-04-2020 om 11:15u

WAAI SOIL Muziektheater Groep 1 & 2 30 tot 45 min 125 20-05-2020 om 11.30u

De voorstellingen worden definitief bij voldoende animo.
De kosten/punten zijn per klas



OP ZOEK NAAR HET HUILMEISJE - Malou van Sluis  

Een vrolijk verhaal over een zee van tranen

Op zoek naar het Huilmeisje is een vrolijke, beeldende voorstelling op rijm, met herkenbare 
thema’s voor de kleuters. Over troosten en dat tranen er zijn om te mogen rollen. 

Pars
Op zoek naar het Huilmeisje gaat over Pars. Pars is stoer en huilt nooit, nergens om. Want echte meisjes huilen niet en bovendien; 
als je veel huilt wordt je huis opgeslokt door de tranenzee. Op een dag hoort Pars in de verte zachtjes huilen. Onafgebroken en 
onopgemerkt. Dat moet het Huilmeisje zijn... alleen met groot verdriet op een kleiner wordend eiland zoveel tranen kan toch niet! 
Pars moet ernaartoe. Ze pakt haar krijt en tekent haar reis op zoek naar het Huilmeisje.

★ Groep 1 & 2 
★ Duur 30 tot 45 min
★ 125 punten/euro per klas 
★ 20-11-2019 om 11:15u



TIK TAK SLAAP - Sanne Zweije

Een getikte voorstelling over pop die niet gaat slapen en mama die daar getakt van wordt!

Tik…tak…tik…tak… Pop kan niet slapen. 
Tik…tak…tik…tak… Er moet nog een lichtje aan.
Tik…tak…tik…tak… Mama!
Zelfs met alle lichten aan kan pop niet slapen.
Ze is bang voor het donker. Mama is moe.
Ze wil graag een boekje lezen.
Ze is getikt…getakt… dat pop niet gaat slapen.
Zullen alle sterren genoeg licht geven voor pop?

Herkenbaar voor jong en oud
In Tik Tak Slaap tovert een actrice een ladekast om tot een huis vol 
verrassende kamers en verdiepingen. Met een kleine pop, mooie beelden 
en hilarische geluiden speelt zij het verhaal van Pop die bang is in het 
donker en Mama die maar niet aan zichzelf toekomt. Een grappige, lieve 
en vaak herkenbare voorstelling voor piepjong en poepie oud. Tik Tak 
Slaap speelde onder andere op Oerol, de Parade en het Silk Road 
Festival te Xi’an - China. Geïnspireerd op Welterusten Kleine Beer van 
Martin Wadell.

★ Groep 1 & 2 
★ Duur 30 tot 45 min
★ 75 punten/euro per klas 
★ Datum 18-12-2019 om 11:15u



BEREBOOS - Lotte Middendorp

Evy is boos
Heel erg boos. Ze is reuze giga mega bere boos! Zo boos dat ze straks misschien wel gaat ontploffen. Haar hoofd is rood. Haar oren 
gloeien en haar voeten stampen. Ze staat ook een beetje te grommen. Waarom Evy zo boos is, dat weet ze niet. Ze kan het zich niet meer 
herinneren. Maar ze is het wel. Dat weet ze zeker! Dus gaat ze weg. Weg van huis en weg van papa en mama. Heel ver weg van alles en 
iedereen waar ze boos op is. Ze heeft haar koffer al ingepakt. Alle spullen moeten mee! Alles in het kleine koffertje. Maar waar gaat ze 
heen? Zal ze dan nog steeds boos zijn? Wat moet je doen als je niet meer boos wilt zijn? 

Een herkenbare en interactieve voorstelling
Bere Boos! is een grappige, herkenbare en interactieve voorstelling over boos zijn, weglopen, thuiskomen en zelf de wereld ontdekken. 

★ Groep 1 & 2
★ Duur 30 tot 45 min
★ 50 punten/Euro per klas 
★ 22-01-2020 om 11:15u



HÉ WIE ZIT DAAR OP DE WC?
Krulmuziek

Een hilarisch klassiek concert voor peuters en kleuters vol dierenvrienden die heel lang moeten wachten voordat de deur van de wc 
eindelijk open gaat… Beer moet heel nodig. Hij loopt naar de wc. Maar de deur is op slot. Wat moet hij daar nu mee? Gebaseerd op 
het gelijknamige populaire prentenboek van Harmen van Straaten, uitgeverij Leopold, Amsterdam. 

Vivaldi, Rameau en Chopin
Zing, dans en speel mee op de muziek van Vivaldi, Rameau en Chopin 
met de wachtende dieren. Laat je betoveren door prachtige vioolklanken 
en wiebel als een aapje. Maar… pas op voor het wc-papier! 

★ Groep 1 & 2
★ Duur 30 tot 45 min
★ 75 punten/euro per klas 
★ 19-02-2020 om 11:15u



NEE - Milan, Tessa & Olivier
Een energieke, stoere en fysieke voorstelling over nee zeggen

“Welkom bij onze super ingewikkelde en bijzondere lezing. We hebben heel 
veel voorbereid en gaan een ontzettend belangrijk verhaal vertellen. Dus let 
goed op!” Tessa en Olivier zijn serieus. Heel serieus. Ze geven in hun lezing de 
kinderen alles mee wat ze écht moeten weten in het leven. Dus iedereen goed 
luisteren want Tessa en Olivier doen ontzettend hun best! 

Volg je eigen gevoel
Oké, soms gaat niet alles volgens plan. Je bent verkouden of je bent wat 
vergeten. En soms zit alles tegen, dan lijkt het wel alsof iemand je in de 
verkeerde richting duwt, je bal afpakt en je pootje haakt! En soms is iets 
eigenlijk gewoon helemaal niet leuk… Wat als je helemaal niet wil doen wat 
anderen van je verwachten? Wat als je liever in de plassen stampt en je 
moeder na-aapt? Is het niet heerlijk om je eigen plan te trekken en nee te 
zeggen? Is het soms niet veel leuker om lekker je eigen gevoel te volgen en 
eigen keuzes te maken? Tessa en Olivier zeggen keihard nee en dat levert een 
mooi avontuur op.

★ Groep 1 & 2
★ Duur 30 tot 45 min
★ 75 punten/Euro per klas 
★ 18-03-2020 om 11:15u



GEEL - Mime Wave

In Geel wordt het publiek meegenomen in een gele wereld waar alles, maar dan 
ook echt alles, geel is. Zelfs de bezoekers zitten op gele kussentjes. Geel is de 
kleur van de zon, van blijdschap. Met haar mimespel laat Anastasiia Liubchenko 
allerlei grappige gele bewoners tot leven komen. De originele livemuziek van Thijs 
Felperlaan en Yung-Tuan Ku verhoogt hierbij de magie. Het is genieten in de gele 
stad. Tot blauw verschijnt. Dat is niet onze kleur. Dat kennen we niet. In de strijd 
van geel tegen blauw ontstaat er iets onverwachts. 

Mime Wave / Anastasiia Liubchenko
Afgestudeerd in Kiev (Oekraïne) in pantomime en regie voor animatie, volgde 
Anastasiia de mime-opleiding in Amsterdam. Ze speelde in meerdere 
kinderproducties en maakte ook vier eigen voorstellingen voor volwassenen. 
Naast theater maken schildert ze ook. Deze creatieve kant is een vast onderdeel 
van haar theatervoorstellingen. Zo is de inspiratiebron voor Geel de vele 
schakeringen geel die Van Gogh in z’n schilderijen gebruikte. Zowel haar 
schilder-, als theaterstijl is fantasievol, humoristisch en relativerend. Ze werkt ook 
met thema’s die sociaal betrokken zijn en emoties niet uit de weggaan.

★ Groep 1 & 2
★ Duur 30 tot 45 min
★ 125 punten/Euro per klas 
★ 22-04-2020 om 11:15u



WAAI - SOIL Muziektheater

Waai gaat over het verlangen om op te stijgen en te 
zweven, over vogels die kwijtraken en weer gevonden 
worden. Op prachtige live-muziek fladder je met ons mee 
en sla je zelf je vleugels uit! Wanneer de grote vogel 
opeens verdwenen is proberen kleine Vogel en Wind 
hem terug te vinden.Totdat ze ontdekken dat ze zelf ook 
kunnen vliegen. Voel de wind in je gezicht op een 
wervelende tocht langs suizen, zwieren en wapperen in 
deze spannende zintuigelijke voorstelling.

★ Groep 1 & 2
★ Duur 30 tot 45 min
★ 125 punten/Euro per klas 
★ 20-05-2020 om 11:30u



VOORSTELLINGEN groep 3 t/m 8

*De voorstellingen worden definitief bij voldoende animo.

Voorstelling Artiest / 
gezelschap

Groepen Duur Kosten/punt
en per klas

Datum

GEK GEZICHT Introdans 3 t/m 8 60 min 150 31-03-2020

Uilskuiken i.s.m Theater Gnaffel Het Gelders Orkest 3 t/m 5 50 min 150 13-02-2020

Meedoe Concert voor Rafiq Het Gelders Orkest 6 t/m 8 50 min 150 16-06-2020

Bij voldoende animo is het ook mogelijk om een schoolvoorstelling op maat aan te bieden.



★ Groep 3 t/m 8 
★ Duur 60 min
★ 150 euro/punten per klas 
★ 30-03-2020 
★ Inclusief dansworkshop 

en educatiemateriaal

In de vrolijke, doldwaze familievoorstelling 
GEK GEZICHT richt Introdans de 
schijnwerpers op choreografen Alexander 
Ekman en David Middendorp. Beiden hebben 
een heel eigen stijl en bijzondere werkwijze. 
Beiden staan bekend om de heerlijke, 
aanstekelijke humor in hun producties. En 
beiden zijn internationaal buitengewoon 
succesvol. De Zweed Alexander Ekman 
wordt vooral geroemd om zijn meesterlijke 
timing en de theatrale gekkigheid in zijn 
choreografieën. In GEK GEZICHT danst 
Introdans zijn Swingle Sisters en (voor het 
eerst in de integrale versie) Whim. Het werk 
van David Middendorp trekt de aandacht 
vanwege de unieke wijze waarop deze jonge 
Nederlander dans en animatie combineert. 
Voor GEK GEZICHT creëert Middendorp een 
nieuw duet. Daarnaast is zijn Blue Journey te 
zien en het voor Introdans nieuwe Face 
Machine.

GEK GEZICHT - Introdans 



UILSKUIKEN i.s.m. Theater Gnaffel 
Het Gelders Orkest  

★ Groep 3 t/m 5 
★ Duur 50 min
★ 150 euro/punten per klas 
★ 13-02-2020 

Een komisch, muzikaal en brutaal sprookje over een EI-genzinnig 
uilskuiken. Dit verhaal begint met een ei. Daar begint immers alles mee. 
Of nou ja, volgens sommigen met een kip. Van wie dit ei is, is de grote 
vraag. Plots klinkt er een eigenzinnige melodie. Scheurtjes, barstjes en 
kraakjes doen het ei breken. Er komt een pluizig, wonderlijk diertje uit 
gekropen… Het uilskuiken kijkt zijn grote ogen uit en als hij zijn snavel 
opent... blijft het oorverdovend stil.

Mark Haayema schreef een grappig en ontroerend verhaal op herkenbare 
klassieke melodieën en de prachtige muziek van Henk van der Schalk. 
Het orkest speelt samen met Theater Gnaffel ‘Uilskuiken’ voor jong en 
oud!



MEEDOE CONCERT VOOR RAFIQ - Het Gelders Orkest  

Wegens groot succes doet Het Gelders Orkest weer een interactief concert! Alles wat normaal 
niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert mag nu juist wel! Zingen, dansen, een regenkoor 
maken, drummen op je lichaam... Sterker nog: al deze actie wordt juist voorgeschreven! We zijn 
heel blij dat we na lange tijd het ‘Concert voor Rafiq’ nogmaals kunnen spelen!

Samen met het orkest, dirigent Arjan Tien en verteller Eric Robillard zingen de leerlingen het 
ontroerende en spannende verhaal over de elfjarige Rafiq, die alleen als vluchteling in Nederland 
komt. Leerlingen bereiden het concert in de klas voor met behulp van een lespakket. In juni 
komen alle leerlingen naar het theater voor een onvergetelijke ervaring!

★ Groep 6 t/m 8 
★ Duur 50 min
★ 150 euro/punten per klas 
★ 16-06-2020 



WORKSHOPS

Workshop Door Groepen Duur Kosten/punten 
per klas

Datum

Dans als een prof! Introdans 1 t/m 8 1 uur 160 In overleg

Op zoek naar mooie geluiden Gelders Orkest 1 t/m 8 1 uur 125 In overleg

Workshop Theatergrime RT Schmink en Grime 1 t/m 8 1 uur 75 In overleg

Workshop Toneel* Elza Lotte Diederik 1 t/m 8 1,5 uur 120 In overleg

Licht uit spot aan!* Technicus Orpheus 5 t/m 8 1,5 uur 100 In overleg

*Inclusief rondleiding



DANS ALS EEN PROF MET INTRODANS

Dans als een prof is een actieve workshop waarin de leerlingen ondervinden wat er allemaal komt kijken bij het maken van een 
danscreatie. De leerlingen zullen tijdens deze workshop één uur lang intensief aan het dansen zijn. Aan het einde van de 
workshop weten de kinderen precies wat het inhoudt om een professioneel danser te zijn, hebben ze de mogelijkheden van hun 
eigen lichaam ontdekt en hebben ze een eigen stukje choreografie gemaakt.

Tijdens de workshop kruipen de leerlingen in de huid van een professionele danser en maken zij op actieve wijze kennis met het 
dansbedrijf en het repertoire van Introdans. De choreografie projecten voor het primair onderwijs zijn gebaseerd op het moderne 
repertoire van Introdans. Onze educatieve projecten zijn voor iedere leerling geschikt, want danservaring is niet vereist. Diverse 
leerdoelen en competenties komen aan de orde. 

Fotograaf: Hans Gerritsen

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 160 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



OP ZOEK NAAR MOOIE GELUIDEN
Gelders Orkest

In deze workshop komen ritme, klankkleur, samenspelen en 
dirigeren aan bod. We werken met bodypercussie, boomwhackers, 
stoelen, tafels en stem. Het is een actieve workshop met groot en 
klein slagwerk: o.a.  grote trom, gong, vibrafoon, marimba en nog 
veel meer!

Musiceren, zingen en luisteren naar muziek is niet alleen heel leuk, 
maar het stimuleert de emotionele, motorische en cognitieve 
ontwikkeling van kinderen. Muziek verrijkt en maakt slimmer! Met 
veel plezier ondersteunt Het Gelders Orkest dan ook het 
muziekonderwijs in Gelderland met aansprekende, leerzame en 
fantasievolle muziekprojecten. 

Fotograaf: Hans Gerritsen

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 125 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



WORKSHOP THEATERGRIME
RT Schmink en Grime

Tijdens de workshop Theatergrime maken de kinderen kennis met theatergrime. 
Waarom gaan artiesten in de grime? Wat kun je allemaal met grime doen? Hoe kun je iemand omtoveren tot een echt theater 
personage? De kinderen gaan zelf aan de slag en zien in de praktijk hoe je verschillende karakters tot leven kan brengen door 
middel van theatergrime.

Een hele leuke workshop waarbij de leerlingen op een grappige en verrassende manier meer leren over de voorbereiding van 
de artiesten.

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 75 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



WORKSHOP TONEEL + Rondleiding
Elza Lotte Diderik

Wat heb je eigenlijk nodig voor een toneelstuk? Waar moet je allemaal over 
nadenken als je een toneelstuk gaat maken en wat moet je doen als acteur of 
actrice? Tijdens de workshop Toneel in het Theater van theaterdocente Elsa Lotte 
Diderik zijn de leerlingen actief bezig. Bij deze workshop leren de kinderen de 
basis van toneel waarbij ze bezig zijn met personage, emotie, mimiek en zelfs 
kostuum.

Rondleiding 
Orpheus onthult tijdens deze backstage rondleiding de geheimen van het theater. 
Je komt op plaatsen waar normaal gesproken alleen de artiesten komen en ziet 
wat er zich achter de coulissen afspeelt. De magie van theater vind je in alle 
hoeken van ons theater. 

De klas wordt in twee groepen opgedeeld; groep 1 begint met een rondleiding 
achter de schermen en groep 2 start met de workshop toneel. Na 3 kwartier 
wisselen de groepen.

Fotograaf: Hans Gerritsen

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1,5 uur
★ 120 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



LICHT UIT SPOT AAN!  + Rondleiding
Theatertechnicus Orpheus

In een theatervoorstelling is licht ontzettend belangrijk. Licht zorgt voor de juiste sfeer en 
laat het spel en decor tot hun recht komen. In deze workshop maken de leerlingen kennis met licht techniek en ontdekken wat 
je met licht kunt doen. Praktische zaken als het omgaan met spots en regelapparatuur tot het maken van een heus lichtplan. 
Een workshop waar je samen met onze lichttechnicus echt aan de slag gaat op het toneel.

De klas wordt in twee groepen opgedeeld; groep 1 begint met een rondleiding achter de schermen en groep 2 start met de 
workshop lichttechniek. Na 3 kwartier wisselen de groepen.

★ Groep 5 t/m 8
★ Duur 1,5 uur
★ 100 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



RONDLEIDINGEN

Rondleiding Door Groepen Duur Kosten/punten 
per klas

Datum

Achter de schermen bij 
Orpheus

Theatertechnicus 1 t/m 8 1 uur 50 In overleg

Het mysterie van Orpheus Theatertechnicus en 
actrice

1 t/m 8 1 uur 100 In overleg



ACHTER DE SCHERMEN BIJ ORPHEUS
Theatertechnicus Orpheus

Orpheus onthult tijdens deze rondleiding achter de schermen de geheimen van het 
theater. Je komt op plaatsen waar normaal gesproken alleen de artiesten komen en 
ziet wat er zich achter de coulissen afspeelt. De magie van theater vind je in alle 
hoeken van ons theater. Je bezoekt de artiestenfoyer, de kleedkamers en staat op het 
toneel als een echte theatertechnicus of artiest.

De klas wordt in twee groepen opgedeeld; groep 1 begint met een rondleiding achter de 
schermen en groep 2 start met de rondleiding op het toneel. Na een half uur wisselen de 
groepen.

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 50 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



HET MYSTERIE VAN ORPHEUS

Er gaat al jaren een gerucht rond dat er een mysterieuze acteur in Orpheus woont. Niemand 
heeft hem ooit gezien maar er zijn wel aanwijzingen te vinden van zijn bezoek in Orpheus. 
Als de portier in de ochtend de ronde doet zijn de kleedkamers regelmatig een rotzooitje, 
de douches staan nog aan en op het toneel staan alle spots aan en er draait harde muziek in de artiestenfoyer.

Aan de kinderen de taak om dit raadsel op te lossen door tijdens deze theatrale rondleiding op zoek te gaan naar aanwijzingen en 
letters. Onderweg komen de leerlingen de portier ‘Kees’ tegen, maken ze kennis met een actrice in de kleedkamer, lopen ze de 
schoonmaakster tegen het lijf en vertelt onze technicus de kinderen meer over het licht en geluid. Kortom de groep gaat zelf op 
onderzoek uit...

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 100 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



VRIENDJES VAN ORPHEUS

Hoe werkt het voor scholen?
Als basisschool kunt u zich kosteloos aansluiten bij de vriendjes van Orpheus, hiermee spaart de school punten voor iedere leerling die is aangemeld als 
Vriendje van Orpheus. Rond de herfstvakantie krijgt de school een overzicht van het aantal punten en als cadeautje een mooi startkapitaal. Met deze 
punten kunnen voorstellingen, workshops en rondleidingen uitgezocht worden uit ons educatieprogramma. Helemaal gratis! Hoe meer leerlingen van uw 
school Vriendje worden, hoe meer activiteiten de school kan reserveren. Meer weten of aanmelden als school? Neem dan contact op met Patricia van der 
Meulen via vriendjes@orpheus.nl of 055 527 03 00 of bekijk de website orpheus.nl/vriendjes.

Vriendjes van Orpheus
Ouders of grootouders kunnen hun kind(eren) Vriendje van Orpheus maken. Deze Vriendschap biedt een kind een heel theaterseizoen plezier! Zo worden 
de vriendjes ieder jaar uitgenodigd voor de Orpheus Familiedag met leuke voorproefjes van het nieuwe seizoen, krijgt een vriendje toegang tot de 
voorverkoop en hij/zij mag één theatervoorstelling gratis bezoeken. Bovendien organiseren wij speciale vriendenfeestjes rondom de jeugdvoorstellingen. 
Een vriendschap kost € 25,- per seizoen voor 1 kind en €40 per seizoen voor 2 of meerdere kinderen. De opbrengsten van de Vriendjes van Orpheus 
worden direct geïnvesteerd in cultuureducatie voor Apeldoornse basisscholen. Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de 
creativiteit. Zo is de cirkel weer rond!

https://www.orpheus.nl/vriendjes/


Marij Wools
Programma coördinator Educatie
marij.wools@orpheus.nl

CONTACT EN RESERVEREN

★ Er staat bij iedere activiteit zowel een prijs per klas in euro’s, als in punten vermeld. Deze punten kunt u verzamelen door 
als school aan te sluiten bij de ‘Vriendjes van Orpheus’. Mocht uw school onvoldoende punten hebben, dan kan er ook 
een deel met punten betaald worden en een deel per factuur.

★ Voldoende begeleiding is wel zo prettig en de begeleidende docenten en/of (groot)ouders mogen altijd kosteloos mee naar 
de schoolvoorstelling.

★ De workshops en rondleidingen zullen in de ochtend plaatsvinden, de datum wordt in overleg gepland
★ Als er gesproken wordt over een klas dan gaan we uit van maximaal 30 leerlingen, bij een grotere groep graag in overleg.

Patricia van der Meulen
Coördinator Vriendjes van Orpheus
Patricia.vanderMeulen@orpheus.nl

Voor het reserveren van een voorstelling, workshop 
of rondleiding vult u het ‘aanvraagformulier 
educatie’ in. Wij nemen vervolgens z.s.m. contact 
met u op. 
Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met 
Marij of Patricia.

Klik hier voor het aanvraagformulier educatie

https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Scholen/
https://goo.gl/forms/lIepn3RejZGqwPp42

