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Geachte leden van de raad,

Kunt u zich nog de eindmusical herinneren van uzelf of van een (klein)kind? De spanning,

de knoop in je maag omdat je afscheid gaat nemen van een belangrijke periode in je jonge

leven. Voor de meeste kinderen in groep acht is met het ingaan van de zomervakantie op
13 juli de basisschooltijd passé. We hebben de handen ineen geslagen met het
basisonderwijs en culturele instellingen, zoals de Purmaryn, P3 en het NKT, om hen een
kans te geven te 'shinen' in een echt theater, op een echt podium. En we nodigen u van
harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Gelijke kansen
Met verschillende activiteiten en interventies wordt de verbinding al gelegd met het
basisondenruijs. We doen dat omdat we weten dat ook in Beemster kinderen in armoede
leven en in minder gunstige omstandigheden opgroeien. Voor hen is het van belang om
gelijke kansen te krijgen, positieve ervaringen op te doen in sport, cultuur en muziek en
geloof te krijgen in wat ze kunnen. Op die manier wordt een ongunstige situatie
gecompenseerd door bijvoorbeeld een docent of sportcoach die ziet wat het potentieel van
een kind is en hen daarin weet te stimuleren.

Talentontwikkeling
ln gesprek met de basisscholen in Beemster en Purmerend ontstond de vraag hen te
ondersteunen rond de eindmusicals. ln het bijzonder: a//e kinderen - en in hun kielzog
(groot)ouders, broertjes, zusjes en anderen - een onvergetelijke ervaring bieden in het
theater of poppodium. ln 2016 nam theater de Purmaryn daartoe het initiatief: tijdens hun
jubileumjaar kregen alle Purmerendse scholen de kans om de eindmusical in het theater op
te voeren. Los van een 'ongelofelijk leuke' ervaring, bleek daaruit het volgende:
- Een aantal kinderen bleek een waar talent voor zingen, dansen en/of toneel te hebben,

wat niet eerder was opgemerkt.
- Kinderen met weinig zelfvertrouwen staan ineens in de spotlights, wat een boost gaf.
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- Ouders zagen hun kinderen schitteren op het toneel en ontdekken een andere kant van

hun kind, waar thuis soms geen aandacht voor is.

- We bereiken ook kinderen èn (groot)ouders die nog nooit in een theater zijn geweest,

veelal omdat ouders daar de middelen niet voor hebben.

We hebben de afgelopen periode het gesprek gevoerd met het Beemster en Purmerendse

onderwijs en cultùrele veld. Onze gezãmenlijke uitgangspunten zijn dat iedereen meetelt, er

ruimte is voor talentonwikkeling en er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen. Zo hebben alle

scholen de mogelijkheid om een workshop te krijgen van de NKT, toegespitst op de musical

van hun keuze.

Komt u ook?
ln de bijlage van deze brief treft u een overzicht van de verschillende scholen en de

momenien waarop zij de eindmusical opvoeren. Daar staat ook aangegeven hoe u zich kunt

aanmelden. Samen met het onderwijs en de culturele instellingen nodigen we u van harte

uit om een uitvoering van een musical mee te maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u te mogen treffen bij

een van de vertoningen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

A.G. Dehé
loco-gem ee ntesecreta ris



Bijlage bij raadsbrief

Overzicht scholen P urmaryn
: DATU

maandag l juli
grote zaal

kleine zaal

dinsdag 2 juli
grote zaa!

kleine zaal

woensdag 3 juli
grote zaal,

kleine zaal

donderdag 4 juli
grote zaal,

kleine zaal

vrijdag 5 juli
grote zaal'

kleine zaal

maandag 8 juli
grote zaal

kleine zaal

dinsdqg e juti
grote zaal

kleine zaal

woensdag 10 juli
grote zaal

donderdag 11juli
grote zaal

School

Het Parelhof

De Marimba

De Lourdesschool

De Marimba

De Bloeiende Perelaar

De Boemerang

De Ranonkel

't Prisma,

KC Willem Eggert

Het Baken

Montessori Onderwijs Purmerend

wÀã"irol"n

Weidevogels

Wheermolen

De Blauwe Morgenster

De Blauwe Morgenster

scHooL

De Nieuwe Wereld

De Vlieger

De Nieuwe Wereld

De Koempoelan

Graag uw kaart (€ 3,- incl consumptie en garderobe) reserveren via kassa@depurmarvn.nl onder vermelding van
datum/school en aantal kaarten. Op de avond zelf kunt u de kaarten ophalen aan de kassa, een kwartier voor
aanvang van de voorstelling. Houdt u er rekening mee dat er, vooral in de kleine zaal, beperkt plek.is

Overdag wordt de voorstelling opgevoerd voor alle kinderen van de eigen school. Heeft u interesse om te zien
hoe dit door de kinderen wordt beleefd? U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de eindmusicals
Caro Wustenhoff, (tel 06 -10099643) op welke dag/tijd er gelegenheid is om te komen kijken.

Overzicht scholen P3

TIJD

19.30

19.00

19.30

19.00

19.30

19.00

19.30

L9.00

19.30

19.00

19.30

19.00

19.30

19.00

19.30

r.9.30

TIJDDATUM/ZAAL

maandag 8 juli

grote zaal

kleine zaal

dinsdag 9 juli

grote zaal

kleine zaal


