INSCHRIJFFORMULIER
Tussenschoolse
Activiteiten (TSA)
Beste kinderen/ouders/verzorgers,
Vanaf 20 september 2021 zullen er, zolang de corona maatregelen dit toelaten, weer nieuwe TSA
(Tussen Schoolse Activiteiten) worden aangeboden. Dit zijn activiteiten die door professionele
vakdocenten worden gegeven. De kinderen moeten zich voor deze TSA van tevoren inschrijven. Zij
gaan dan een aantal weken, tussen de middag (van 12.00 uur tot 13.15 uur) naar deze TSA. Het
aankomende activiteitenblok loopt van 20 september t/m 17 december 2021. Op vrije schooldagen is
er geen TSA.
Kinderen die niet overblijven kunnen zich ook inschrijven. Zij betalen dan € 2,- (TSO geld) per keer.
Mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met de directie of met Carla Eefting (bredeschool
coördinator); voor gezinnen die daarvoor in aanmerking komen, hebben wij extra middelen
beschikbaar en kunnen wij korting geven.
Het is belangrijk dat de kinderen die zich hebben ingeschreven voor de TSA die periode ook elke keer
aanwezig zijn. De kinderen die meedoen met de TSA, blijven over en eten bij de activiteit. Neem dus
voor die dag lunch mee.
Op het inschrijfformulier kunnen er vier voorkeuren worden opgegeven. We proberen zoveel mogelijk
kinderen bij hun eerste voorkeur te plaatsten, maar dat lukt niet altijd. Kinderen die nog niet eerder bij
een activiteit van hun eerste voorkeur zijn geplaatst, krijgen hierbij voorrang. Geef meerdere
voorkeuren op om meer kans te maken op een plekje. We proberen elk kind bij een activiteit in te
delen, maar mocht dat niet lukken, dan zijn er nieuwe kansen in het volgende activiteitenblok dat start
na de meivakantie.
Voor kinderen die net op school zijn vinden wij het belangrijk dat zij rustig aan het schoolritme kunnen
wennen; daarom hebben wij ervoor gekozen om de mogelijkheid tot meedoen aan de TSA pas aan te
bieden wanneer kinderen ouder zijn dan vierenhalf jaar.
Het formulier moet uiterlijk maandag 30 augustus ingeleverd worden bij de leerkracht van uw
kind, of bij de administratie. In de week van 6 september wordt de indeling bekend gemaakt. Wilt u
s.v.p. het inschrijfformulier volledig invullen? Let op, ook voor- en achternaam kind en groep.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met bredeschool coördinator Carla Eefting;
bredeschool@rosaboekdrukker.nl aanwezig: maandag, donderdag en vrijdag.

Voor- en achternaam kind:.....................................................................................
Groep:........................................Naam leerkracht:.................................................
1E VOORKEUR:
DAG:...............................ACTIVITEIT:...................................................................................
2E VOORKEUR:
DAG:...............................ACTIVITEIT:...................................................................................
3E VOORKEUR:
DAG:...............................ACTIVITEIT:...................................................................................
4E VOORKEUR:
DAG:...............................ACTIVITEIT:...................................................................................

AANBOD TSA
Tussenschoolse Activiteiten

MAANDAG
KNUTSELATELIER - groep 1/2/3

(inschrijven vanaf 4,5 jaar)
Kom gezellig knutselen in het knutsel atelier met juf Roos, waar je samen kleurend, knippend en plakkend op
creatieve ontdekkingsreis gaan. In ontspannen en gezellige sfeer gaan we een eigen én een gezamenlijk werkstuk
maken. Je leert je fantasie in beeld brengen en sluiten aan bij thema's die passen bij de leeftijdsgroep.

SLIJM EN KLEIMAKEN - groep 3/4/5

Samen met juf Özlem ga je zelf klei maken en daar leuke vormen van kleien. Ook ga je zelf slijm maken,
bijvoorbeeld fluffy slijm, gekleurd en glitterslijm. Kom gezellig samen kliederen, kneden en experimenteren.

DANCEMIX - groep 3/4/5

Bij deze nieuwe juf Bij Rochelle staat plezier in dansen voorop! Jullie gaan lekker bewegen op toffe muziek,
nieuwe dingen leren en vooral heel veel lachen! Ze hoopt jullie allemaal daar te zien! De lessen worden in Femme
Gym gegeven.

MUSICAL - groep 5/6/7

Sta je altijd onder de douche te zingen? En houd je ook van toneelspelen? Bedenk je steeds dansjes bij je
lievelingsmuziek?
Wil je graag schitteren op het podium? Dan zit je helemaal goed bij deze musicalles. De ervaren meester Sander
komt jullie leren dansen, zingen en toneelspelen tegelijk!

DINSDAG
SPORT SPEL - groep 1/2/3

(inschrijven vanaf 4,5 jaar)
Meester Amin komt weer samen met jullie sporten. Lekker rennen, bewegen, klimmen en klauteren tijdens deze
sport en spellessen. Je gaat tijdens deze lessen verschillende vormen van sport ontdekken en leuke spelletjes
doen. Bewegen is belangrijk en fijn, daarom gaan we leuke spelletjes doen, lekker gek doen en rennen, rennen,
rennen…

CIRCUS - groep 2/3/4

Juf Lucy van Circus AIM is er weer om circuslessen te verzorgen. Acrobatische toeren uithalen, jongleren met
balletjes, sjaals en Chinese bordjes draaien. Lijkt je dat leuk? Komt dat zien.... en DOEN! In dit circus ben jij de
artiest!

SCHAKEN - groep 4/5/6

De schaaklessen worden aangeboden door de gediplomeerd schaaktrainer meester Anton, die op veel scholen les
geeft. Het is voor alle kinderen geschikt, voor beginners maar ook als je al iets meer weet over schaken. Het is
goed voor het verbeteren van concentratie, vooruit leren denken en plannen, maar je doet het vooral omdat het
gewoon erg leuk is!

KUNST- EN FILMATELIER - groep 6/7/8

Samen met Juf Isabelle gaan jullie tekenen, schilderen en kleien voor een animatie filmpje. Je werkt met
verschillende materialen. Ook onbekende materialen. Bijvoorbeeld ‘ Bister’ , een soort poeder inkt waar
Rembrandt vroeger ook mee werkte. Met elkaar werk je aan een langwerpig schilderij. Dat wordt de achtergrond
van jullie filmpje. Vervolgens maak je je met gekleurde klei mensen of dieren of andere dingen, die in een
optocht zullen gaan bewegen in het filmpje.

AANBOD TSA
Tussenschoolse Activiteiten

DONDERDAG
YOGA - groep 1/2/3

(inschrijven vanaf 4,5 jaar)
Juf Patrizia is weer terug met yogalessen. Kan jij staan als een olifant, een slang, een leeuw, een krokodil, of een
boom? een speelse manier leren de kinderen de verschillende bewegingen en poses. In de lessen wordt de
verbeelding van kinderen geprikkeld. Met deze cursus worden de kinderen bewuster van hun lichaam, de ruimte
om zich heen en leren zij aandachtig te zijn. Het beoefenen van yoga verbetert concentratie en op een fysiek
niveau kracht, coördinatie en flexibiliteit.

SPELEN MET TECHNIEK EN LED’S - groep 3/4/5

Samen met juf Isabelle experimenteer je met mini-lampjes en batterijen. Je laat voorwerpen wegrollen, zonder
ze aan te raken, je tekent een bloem, waarvan je de bloemblaadjes laat bewegen en je maakt een magische
armband, die van kleur kan veranderen. Al spelende ontdek je heel wat over elektriciteit, licht en beweging.

MY BLING - groep 6/7/8
Met een uitgebreid assortiment kralen, met verschillende technieken en met tips van de juf Özlem maak je in een
handomdraai je eigen sieraad. Door zelf armbanden, oorbellen, ringen of kettingen te maken heb je een sieraad
wat helemaal bij je past.

FREERUNNING - groep 6/7/8

Heb jij altijd al willen leren freerunnen? Dat kan! Tijdens de lessen van Xplore Freerunning met meester Danilo
leer jij als een echte freerunner te bewegen. Spring van het ene naar het andere obstakel en ren tegen muren op.
Je leert hoe je dit veilig kunt doen. Kom je skills testen en uitbreiden terwijl je les krijgt van ervaren freerunners!

VRIJDAG
SWINGENDE KLEUTERS - groep 1/2

(inschrijven vanaf 4,5 jaar)
Samen met juf Simone gaan jullie dansen, bewegen, zingen en spelen! Ontdek wat je allemaal kan met je lijf, je
stem, je voeten en spring in het rond! Ook maken we zelf muziek op allerlei spannende manieren! We maken
gebruik van wereldmuziek en instrumentjes, maar vooral van ons eigen lijf!

CREATIEF ATELIER - groep 3/4/5

Kom gezellig samen knutselen met juf Roos in het creatief atelier. Er is ruimte is voor creatieve ontwikkeling waar
we samen leren kijken en zelf durven maken. Naast een eigen werkstuk maken we ook een gezamenlijk
werkstuk. We werken met verschillende materialen en met verschillende thema's: 'Samen op Wereldreis' (land en
cultuur), 'Natuur om ons heen' en 'De Stad'. Vind je het leuk om dingen te maken en met je fantasie te werken,
kom dan naar dit creatieve atelier.

VOETBAL - groep 6/7/8

Voor jongens én meisjes! Houd je van voetballen? Kom dan lekker, rennen, dribbelen en scoren.

BEAT MAKERS - groep 7/8
Juf Olivia is er dit keer met deze nieuwe cursus. Jullie gaan de uitdaging aan om hun eigen band met sociale
boodschap op te richten! Je gaat ontdekken waar je allemaal muziek mee kan maken en waar de wortels van de
(verschillende soorten) muziek liggen. Vervolgens vormen jullie je eigen bands, verzinnen een bandnaam en
ontwerpen een bijpassend logo. Daarna is het tijd om onder begeleiding van een professionele sound designer
een beat op te nemen, een eigen geluid te creëren én een songtekst te schrijven. Wanneer de muzikale
maatschappelijke boodschap klaar is, volgt een workshop pitchen van een ervaringsdeskundige. Met deze
ervaring op zak presenteren de bands het muzikale eindproduct aan een platenlabel en werken jullie toe naar het
eindevenement: het Blije Beat Benefiet Festival. Hier treden de nieuwe popsterren op met hun eigen lied.

