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MUSICAL TARZAN 
Op maandag 20 januari 2020 wordt de musical Tarzan opgevoerd van 17.00 uur tot ongeveer 
18.30 uur in de kuil van IKC-Remigius. Entree is € 1,- p.p. 
Kaarten zijn nog te koop bij de groepsleerkrachten. 
De kaartverkoop is t/m vrijdag 17 januari. 
De musical Tarzan gaat over een jongen die als baby in de jungle zijn ouders verliest. Hij wordt 
opgenomen door een apenfamilie. Vader aap Korchak is het hier niet mee eens, maar moeder aap 
Kala houdt Tarzan toch. Als hij opgroeit tot een jongeman leert hij alles om te kunnen overleven in 
de jungle. Wanneer er mensen komen in de jungle is de stam in rep en roer. Tarzan voelt zich erg 
aangetrokken tot deze vreemdelingen, met name tot de onderzoekende Jane.  
Het is een musical met veel muziek, dans en humor. Leuk voor jong en oud, een echte familie 
musical. De musical wordt opgevoerd door leerlingen van het ROC uit Apeldoorn onder begeleiding 
van Peter Christant, vader van Merel. 
Koop je kaartjes snel en we zien jullie graag op maandag 20 januari. 
 
 

Opgehaald tijdens de kerstmarkt voor het 
Ronald McDonaldhuis   

 
  

 
 
 
 
 

Prijzen beschikbaar gesteld door: 
 

TerStal Brainwash HB Care 
Vishandel de Laak G&W Present Art 
Albert Heijn Pompernikkel Etos 
Derksen Schoenmode Dakko Schoen- en sleutelmakerij Weyers  
Dr. Phone Blokker Express Wear 
Ami Kappers Boeketterie ‘t Hoekje Bakker Bart 
Primera Jut en Jul ‘t Bakhuus 
Welling De Buren Mooi Dag 
Telecombinatie Hizi Hair Satisfashion 
Keurslager W. Kersten Jumbo The Stone 
Cesar bloemen Poelier Hans Koens  

http://www.ikc-remigius.nl/
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KONINGSDAG 2020 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Op maandag 27 april 2020 is het weer zo ver. Koningsdag!  
 
Deze dag wordt in Duiven gevierd met allerlei activiteiten waaronder een braderie en een 
kleedjesmarkt voor de kinderen. Ook tweedehands producten zijn welkom! 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die, in eerste instantie onder begeleiding van 
Peters Events, het Oranje-comité Duiven willen gaan vormen.  
 
Lijkt het u leuk om de kleedjesmarkt te begeleiden?  
Wilt u een kraam huren op de Meuk is leuk markt of braderie? 
Neem dan contact met ons op. 
 
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-20767484 of via eventspeters@gmail.com. 
 
Wij horen heel graag van u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Johan Peters 
Team Peters Events  
06 20 767 484 
 
 
 
 

DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 

22 januari Hercontrole hoofdluis 

7 februari Studiedag, alle groepen vrij 

10 februari Rapport gr. 8 

11, 12 en 13 februari Advies gr. 8 

19 februari 1e rapport mee met gr. 1 t/m 7 

21 februari Carnaval; 12.00 uur iedereen vrij  

22 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie  


