GROEPEN
1,2,3,4

ACTIVITEIT
DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE
We gaan aan de slag met het prentenboek. We bespreken de onderdelen van het boek,
vergroten onze woordenschat en doen verschillende telopdrachten. Natuurlijk maken we
ook samen een prachtige zee met de mooiste vissen.

1,2,3,4, 5,
6, 7, 8

KOOKCAFÉ

1,2,3,4

SPEELJUDO

Wat is een courgette? Hoe kook je een eitje en hoe schil je een aardappel? Hoe dek je de
tafel zoals het hoort? Zomaar vragen die aan bod kunnen komen tijdens deze lekkere
activiteit. Nog leuker…. Je kookt niet alleen voor jezelf maar ook voor je vader of moeder die
je komt ophalen en gelijk een hapje mee kan eten!

We leren vallen en stoeien binnen de regels van het judo, maar maken vooral veel plezier op
de matten

1,2,3,4

MUZIEKAVONTUUR
We gaan op een echt muziekavontuur. We gebruiken allerlei verschillende instrumenten,
zingen liedjes, spelen voor elkaar en luisteren naar elkaar.

5,6,7,8

CHEERLEADEN
Ontwikkelen van sportieve vaardigheden zoals samenwerking, lenigheid , inzet en
enthousiasme. Tevens het bevorderen van de lichaamsbeweging.

1,2,3,4,5,6,
7, 8

NATUUR EN TECHNIEK

5,6,7,8

WEBSITES MAKEN

We halen de natuur naar binnen We maken bijvoorbeeld een raket, onderzoeken,
uilenballen, bekijken botjes en fossielen of doen andere activiteiten die met de natuur te
maken hebben.
In het kader van de 21-eeuwse vaardigheden de fantasie van leerlingen te stimuleren en op
een speelse manier kennis bij te brengen over het maken van websites.

3,4,5,6

SAMEN BLOKFLUIT SPELEN
Je leert op je eigen blokfluit muziek maken en liedjes te spelen uit een boekje met een CD.
We gaan aan de slag met maat en ritme, je leert een aantal noten lezen, luister naar elkaar
en musiceren met elkaar.

WANNEER

WAAR

AANBIEDER

KOSTEN

Lokaal gr. 4

Fluxus

E 5,00 per
keer

Keuken en
lokaal gr. 1of
2

Cakes4all

E 6,00 per
keer

Gymzaal
Parkstraat

Salomons

E 4,00 per
keer

Lokaal groep
4

Fluxus

E 4,00 per
keer

Gymzaal
Parkstraat

Fluxus

E 4,00 per
keer

Lokaal gr. 6

NME

E 4,00 per
keer

Donderdag
14.30-16.00
8,15,22 en 29 sept. en 6 en 13 okt.

Lokaal gr. 7

Fluxus

E 6,00 per
keer

Donderdag
14.30-15.30
8,15,22,29 sept.
6,13,27 okt.
3,10,17 en 24 nov. z.o.z.

Lokaal gr. 3

Fluxus

E 4,00 per
keer

Maandag
14.30-15.45
5,12,19,26 sept. en 10 okt.
Dinsdag/donderdag
14.30-16.00
6/9, 13/9, 27/9, 4/10 (5 t/m 8)(di)
3, 10, 17 en 24 november 5 t/m 8)(do)
En
17, 24, 31 jan. en 7 februari ( 1 t/m 4)(di)
4, 11, 18 mei en 1 juni 1 t/m 4)(do)
Vrijdag
14.30-15.30
13,20,27 jan. en 3,10 febr.
2e cursus
2,9,16,23 en 30 juni
Dinsdag
14.30-15.30
7,14,21 en 28 mrt. en 4 en 11 april
Vrijdag
14.30-15.30
28 okt. 4,11,18 en 25 nov.
2 dec.
Dinsdag
14.30-15.30
1,8,15,22,29 nov en 6 dec.

1,2,3,4

KINDERATELIER
We gaan aan de slag met veel verschillende beeldende technieken en materialen. Van het
werken met recyclematerialen tot schilderen en tekenen. Alles om te ontdekken en te
experimenteren.

5,6,7,8

BOOTCAMP
De leerlingen te laten bewegen om overgewicht te voorkomen, te leren rekening met elkaar
te houden en een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

5,6,7,8

FREERUNNEN
De leerlingen te laten bewegen om overgewicht te voorkomen, een laagdrempelige en
zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Tevens bevordering van een buitenspel, ook om te
voorkomen dat het ‘hangjongeren’ worden.

6,7,8

ZWEMMEN
Leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 die nog geen zwemdiploma hebben te leren zwemmen,
zodat deze sport bij hen gestimuleerd wordt en de veiligheid geoptimaliseerd wordt.

5,6,7,8

PROEFJESCLUB
Leerlingen inzicht te geven in natuur- en scheikunde, leren oorzaak/gevolg. Bildung
bevorderen.

5,6,7,8

DJ
De muzikaliteit bevorderen op een eigentijdse manier. Ouders worden de laatste les
uitgenodigd voor een presentatie.

1 en 15 dec.
12 en 19 jan.
2e cursus
2,9 en 16 febr.
2,9,16,23 en 30 maart
6,13 en 20 april
4,11 en 18 mei
1 juni
Donderdag
14.30-15.45
12,19 jan. en 2,9,febr.
Vrijdag
14.30-15.30
3,10,17,24 en 31 maart
7 april
Vrijdag
14.30-15.30
9,16,23,30 sept.
7 en 14 okt.
Dinsdag
15.00-15.45
6,13,20 en 27 september
4 en 11 oktober
1,8,15,22 en 29 november
6,13 en 20 december
Dinsdag
14.30-15.30
9,16,23, en 30 mei
6 en 13 april
Donderdag
14.30-15.30
9,16,23 en 30 maart
6 en 13 april

Lokaal gr. 4

José Conijn

E 6,00 per
keer

Gymzaal
Parkstraat

Sportbedrijf
Zaanstad

E 4,00 per
keer

Gymzaal
Parkstraat

Sportbedrijf
Zaanstad

E 4,00 per
keer

Zwembad

Sportbedrijf
Zaanstad

E 4,00 per
keer

Lokaal groep
3

Broeks Event

E 4,00 per
keer

Lokaal gr. 8

Felicia
Aardema

E 4,00 per
keer
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U KUNT UW KIND INSCHRIJVEN
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