Activiteitenboekje
januari - juni 2018
dansen 1/2
circus 1/2/3
dansen 3/4
knutselen 3/4
mysteries - planeten schelpen 4/5
djembe 3/4/5
schaken 5/6/7/8/
mysteries- schelpen
microscoop 6/7/8
Inkscape 6/7/8

Daar is ie weer, het nieuwe programma voor onze naschoolse activiteiten. Het
boekje staat weer bol van leuke, leerzame workshops voor zowel de jongste als de
oudere kinderen.
Het boekje bestrijkt de periode van januari t/m juni.
Voor deelname aan een activiteit betalen de kinderen € 3.75 per keer. Voor de
meeste activiteiten betekent dit dus voor 4 workshops een bedrag van € 15.00.
Bij het schaken en inkscape zijn er 6 workshops, en kosten dus € 22.50
Als je intekent voor een activiteit verwachten we dat je elke week aanwezig bent!!!!
Om ervoor te zorgen dat ieder kind een eerlijke kans heeft om mee te doen aan
een activiteit, kan iedereen inschrijven middels het strookje achterin het boekje.
Het is de bedoeling dat er voor ieder kind van het gezin afzonderlijk een strookje
wordt ingevuld. De kinderen mogen voor meerdere activiteiten inschrijven, wel een
voorkeur 1ste / 2de keus aangeven. Bij het ingevulde strookje, dient ook meteen
het bedrag betaald te worden. Graag in een envelop voorzien van de naam van het
kind en de groep. Heeft u nog een extra strookje nodig? Deze liggen klaar bij de
conciërge.
Mocht uw kind worden uitgeloot bij overschrijding van het aantal kinderen, dan
krijgt u uiteraard het geld z.s.m. terug.
Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij de groepsleerkracht tot uiterlijk

maandag 18 december 15.30 uur.
De kinderen krijgen in de 1ste week na de kerstvakantie schriftelijk te horen waar
ze zijn ingedeeld.
We hopen weer veel kinderen welkom te mogen heten bij de leuke activiteiten van
de brede school.
Neem het aanbod eens rustig door, er is voor ieder wat wils. Heeft u vragen?
U kunt hiervoor terecht bij juffrouw Anita.
Wanneer je aan meerdere activiteiten wilt meedoen, let er dan wel op dat de
datums elkaar niet overlappen, je kan immers maar op één plaats tegelijk zijn.

Totaal overzicht van de aangeboden workshops:
Januari-februari

Februari-april

Mei-juni

Groep 1/2/3
Circus Pinilotta
Donderdag: 1,8,15,29
maart

Groep 1/2
Dansen
Maandag 14,28 mei en 11
en 18 juni

Groep 3/4/5
Djembe
Ellen Rooyendijk
Maandag 15,22,29 jan en
5 febr

Groep 3/4
Dansen Forza Dans
Maandag 5, 12, 19, 26
maart

Groep 3/4
Knutselen met
bakfietsjuf
Dinsdag 15,22 mei en
12,19 juni.

Groep 6/7/8
Mysteries,schelpen,
microscoop
Curiosity world
Maandag: 15, 22, 29 jan,
5 febr

Groep 4/5
Curisosity
Donderdag 1,8,15,22
maart

Groep 5/6/7/8
Schaken
Dinsdag 8,15,22,29 mei,
12 en 19 juni

Groep 6/7/8
Inkscape
Donderdag 22 febr, 1-815-22,29 maart

Dansen
(Voor de kinderen van groep 1/2)
Start:
maandag 14 mei

15.45-16.30 uur
Kosten: € 15.00

In de speelzaal

Vind jij het ook zo leuk om te dansen op
leuke, swingende muziek?
De dansjuf van Forza danza verzorgt met veel
enthousiasme de workshops.
Zin gekregen om mee te doen?
Geef je dan snel op!!!!

De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets
lekkers.

De danslessen zijn op

Maandag 14,28 mei en 11 en 18 juni

Bakfietsjuf
(voor de kinderen van groep 3 en 4)
Start:
Dinsdag 15 mei

15.45-16.45 uur
Kosten: € 15,00

Lokaal groep 4

4 weken ontdekken van verschillende materialen en
technieken.
Hout, klei,textiel, karton en nog veel meer. Plat of in 3D.
Aan het einde hebben we een mooi reisverslag van al onze
materiaalontdekkingen.
De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.

De workshops zullen zijn op:

Dinsdag 15,22 en 12,19 juni

Dans
(voor de kinderen van groep 3 en 4)
Start:
Maandag 5 maart

15.45-16.45 uur
Kosten: € 15,00

speelzaal

Samen dansen op een lekkere beat.
De lessen worden enthousiast verzorgd
door een dansjuf van Forza danza.
Dans je ook in het zweet en doe mee.
Enthousiast geworden? Geef je dan snel op.

De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.

De workshops zullen zijn op:

Maandag 5,12,19,26 maart

Mysteries, planeten en schelpen
(Voor de kinderen van groep 4/5)
Start:
Donderdag 1 maart

15.45-16.45 uur
Kosten: € 15,00

In lokaal groep 5

Griezels en Geheimen (mysteries)
Gaan jullie mee op reis? We gaan op ontdekkingstocht langs geheimen en
mysteries op onze aarde, naar de diepte van de zee waar je allemaal vreemde
wezens tegenkomt en we maken een uitstapje naar de ruimte om erachter te
komen waar die Marsmannen en ufo’s toch vandaan komen. We starten met een
lezing vooraf en eindigen met uitgebreide workshops over heksen, griezels,
aliens, diepmonsters en nog veel meer!
Planeten
De kinderen worden meegenomen op een reis langs echte planeten en fantasie
planeten want hoe ziet een planeet buiten ons Zonnestelsel eigenlijk eruit?
Wat zijn planeten en waarom zijn die bollen rond? Na de introductie gaan we
aan de slag. We kiezen een planeet uit en gaan deze helemaal namaken. Hoe
cool is dat? Kledingtip: kleding waar een likje verf op mag komen…!
Schelpen
Wie raapt er wel eens een schelp op?Ik! Jij ook? Waarom? Vanwege de kleur
of de vorm? Is het een fossiele schelp of een schelp van nu? De
kinderworkshop staat geheel in het teken van deze prachtige weekdieren
waarbij we een mooie schelpendoos gaan maken met natuurlijk echte (fossiele)
schelpen erin. Niemand gaat met lege handen naar huis.
Sandra van Dam (Curiosity world) neemt jullie mee op deze ontdekkingstocht.

De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.
De lessen zijn op

Donderdag 1,8,15,22 maart

Inkscape
(voor kinderen van groep 6,7,8)

Start:
Donderdag 22
februari

15.45-16.45 uur
Kosten: € 22,50

Lokaal groep 8

Inkscape is een digitaal tekenprogramma. Maak op je tablet je
eigen ontwerp. Gebruik de vele functies van het programma:
Penselen, kalligrafie, figuren zoals vierkanten, elipsen, met de
special effects kan je er je persoonlijke touch aangeven.
Onder leiding van Philo Mertens kan je dit allemaal uitproberen,
zodat je uiteindelijk jouw eigen meesterwerk hebt ontworpen.
Dit ontwerp ga je uitsnijden en zelf afdrukken in kleur.

Voel je een digitaal kunstenaar en maak je eigen kunstwerk voor
boven je bed, of misschien is er wel een museum geïnteresseerd.
De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.

De workshops zullen zijn op:

Donderdag 22 febr, 1,8,15,22,29 maart.

Djembé
(voor de kinderen van groep 3,4 en 5)
Start:
Maandag 15 januari

Kosten 15 euro
15.45-16.30 uur

Aula

Djembé
Heb jij zin om je eens lekker uit te leven op
een echte djembe-trommel?

Doe ook mee en geef je snel op.
Je krijgt vier keer les van Ellen Rooyendijk.
Maak heerlijk muziek!
Trommelen met je gevoel, het ritme en de techniek,
alles komt aan bod.

De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.

De workshops zullen zijn op:

Maandag 15, 22, 29 jan en 5 febr

Schaken
(voor de kinderen van groep 5,6,7,8)
Start:
Dinsdag 8 mei

15.45-16.45 uur
Kosten: € 22.50

Lokaal groep 7a

Wil je graag leren schaken en partijen spelen?
Vorig schooljaar zijn we hiermee gestart.
Wil je graag nog meer leren of
uitdagende schaakspellen spelen?
Doen dan weer mee.
Nog nooit geschaakt? Dan is dit je kans!
Geef je op en leer schaken in 6 lessen.

De workshops worden gegeven door Erik Hamers
De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.

De workshops zullen zijn op:

Dinsdag 8,15,22,29 mei en 12,19 juni

Circus Pinilotta
(voor de groepen 1-2-3)
Start:
Donderdag 1 maart

15.45-16.45 uur
Kosten: € 15,00

In de speelzaal

Vind je het leuk om circustrucjes te leren?
Doe dan ook mee!
De lessen worden verzorgd door
Circus Pinilotta
De workshops worden afgesloten met een
spetterende voorstelling op 29 maart
waarbij iedereen van harte welkom is.

De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.
De activiteit is op de volgende donderdagen.

Donderdag 1,8, 15, 29 maart

Mysteries / schelpen/ microscoop
(voor de kinderen van groep 6,7 en 8)
Start:
Maandag 15 jan

15.45-16.45 uur
Kosten: € 15,00

Lokaal groep 7b

Mysteries en Monsters
We gaan 2 weken wetenschappelijk griezelen en op ontdekkingstocht langs
allerlei mysteries op aarde, in de zee en in de ruimte. We maken kennis met de
Bermuda Driehoek, monster van Loch Ness, buitenaardse wezens, weerwolven
en nog veel meer. Waar komen de verhalen vandaan en waarom is Stonehenge
zo’n mysterieuze plek? Is er leven op andere planeten? Kortom, we gaan een
spannende reis maken langs interessante plekken met een serieuze knipoog
naar de wetenschap. In de voetsporen van…
Naar Buiten…
een buitenactiviteit waar verzamelen, onderzoeken en inventariseren centraal
staat. We blijven op het schoolplein waar van alles te ontdekken valt. We
werken met microscopen en ontdekken de wereld in het klein.
Schelpen
Wie raapt er wel eens een schelp op?Ik! Jij ook? Waarom? Vanwege de kleur
of de vorm? Is het een fossiele schelp of een recente schelp? Deze
kinderworkshop staat geheel in het teken van deze prachtige weekdieren. We
bekijken niet alleen de schelpen maar duiken ook in het dierenrijk daar omheen.
Ook gaan we terug in de tijd. Op het Nederlandse strand vind je veel fossiele
schelpen. Wat is het verschil tussen een fossiele schelp en een recente schelp?
Na de doe-lezing gaan we aan de slag met een schelpenworkshop.
Sandra van Dam (Curiosity world) neemt jullie mee op deze ontdekkingstocht.

De kinderen krijgen van school wat te drinken en iets lekkers.
De workshops zullen zijn op:

Maandag 15,22,29 jan en 5 febr

Aanmeldingsformulier naschoolse activiteit:
Voor- en achternaam:
Indien van toepassing:
Op de bso op
0 ma
0 di
0 woe
0 do
0 vr
Groep:

Leeftijd:

Telefoonnummer:
(waar u te bereiken bent tijdens de
workshop)

E-mailadres
Schrijft zich in voor de activiteit:

(op volgorde van voorkeur)

1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
Bij inschrijving dien ik meteen het verschuldigde bedrag voor de
activiteiten waaraan ik wil meedoen te betalen in een gesloten envelop
voorzien van naam en groep.
Ik wil meedoen met ……. activiteiten en betaal dus:…………
(word je uitgeloot dan krijg je het geld z.s.m. terug!!!)




T.a.v. de begeleiding van mijn kind zijn er bijzonderheden. Zo
ja, graag bij de aanmelding mondeling doorgeven aan de
coördinator

Ja

/ nee

Mijn kind is WA verzekerd

Ja

/ nee

Goirle, _________________ 2017
Handtekening ouders:

