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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.

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!

SLIJM & 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.

KICKBOKSEN - groep 5/6/7

Elke les bestaat uit een aantal onderdelen: spel, techniek en een stukje uithoudingsvermogen. Na de warming up gaan we ons
concentreren op de kickboks technieken. Door kickboksen leer je de kracht van je lichaam kennen en werk je aan coördinatie en
motoriek. Hoewel kickboksen geen teamsport is gaan we wel samenwerken. We sluiten altijd af met een coolingdown en een
moment van mentale rust. Tijdens de les wordt benadrukt dat de technieken alleen binnen de lessen gebruikt worden en dat dit
buiten de lessen niet wordt getolereerd. De lessen worden in Femme Gym gegeven en worden verzorgd door juf Ella.

FOTOFOPPEN - groep 6/7/8

Meester Herman geeft dit blok een cursus Fotofoppen. Een zebra met paarse strepen? Een giraf met een eendenkop? Je eigen
hoofd op spiderman? Jijzelf lopend op de maan? We gaan het allemaal maken en nog veel meer… Leer foto’s bewerken op de
computer zoals een echte professional dat kan! Fotofoppen lijkt op fotoshoppen, dat is de bekendste app in de hele wereld om
foto’s mee te bewerken! Kan je fotofoppen dan kan je ook fotoshoppen en dat is superleuk en superhandig!

DINSDAG
SPORT & SPEL - groep 1/2/3

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…

DANCE YOUR MUSIC - groep 3/4/5
Leer samen met juf Simone dansen op verschillende beats! Door middel van verschillende dansstijlen èn je eigen muziek! We
gaan zelf muziek maken (d.m.v. instrumenten & body percussie) waar we ook op kunnen dansen. Snel of langzaam, alles kan!
Laat jezelf horen en zien! En samen dansen we door! :) De lessen worden in Femme Gym gegeven.

SCHAKEN - groep 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!

MUSICAL - groep 6/7/8
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!

TEKEN- EN SCHILDERATELIER - groep 6/7/8

Juf Isabelle gaat dit keer teken en schilderlessen geven. Je gaat schetsen, mooie tekeningen en schilderijen maken. We werken
met verschillende materialen en dragers. Sommige op een groot formaat (nog groter dan A3) en sommige zal je nog niet
kennen. Zoals b.v. ‘Bister’, waar Rembrandt vroeger veel mee werkte en waar je mooie dingen mee kan doen. We gaan de
werken regelmatig bespreken. Zo ontdek je steeds meer over het effect van vorm en kleur, over hoe je kleuren mengt en over
hoe licht /donker je tekening kan versterken.
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DONDERDAG
YOGA - groep 1/2/3

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.

FREERUNNING/JUMPING - groep 4/5

Nu ook Freerunning(jumping) met meester Danilo voor groep 4 en 5! Probeer zo mooi en cool mogelijk te bewegen door je
omgeving van punt A naar B. In deze les leer je klimmen, springen, landen, rollen en allemaal coole basis bewegingen van het
freerunnen zodat jij straks een gaaf parkour af te leggen in een veilige omgeving! Doe je mee?!

BREIEN & HAKEN- groep 6/7/8

Nieuw met juf Özlem breien of haken. Er is niet zoveel verschil tussen breien en haken. Breien is met twee naalden
en haken met één. Dat is het grootste verschil. Je gebruikt garen, je gebruikt een naald of pen en je maakt de mooiste dingen.
Bijvoorbeeld een heerlijk warme sjaal, muts, of wanten zonder vingers, dan hoef je het niet koud te hebben in de winter. Maar
je kan ook een leuke haarband voor in het voorjaar maken, je mag het zelf verzinnen.

VRIJDAG
DANCEMIX - groep 1/2

(inschrijven vanaf 4,5 jaar)
Dansen kan op heel veel manieren en op verschillende muziek. Juf Simone neemt je mee op reis over de wereld. Van top 40 tot
Arabisch en alles daar tussen in. Al spelende leer je verschillende dansstijlen te ontdekken en welke jij het leukst vindt!
Door middel van oefeningen afgewisseld met vrije dansen, leer je wat je kan met je lichaam, fantasie te ontwikkelen, samen te
werken en je te uiten.

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 met meester Amin.

CHOCO ONDERNEMERS - groep 6/7/8

Juf Olivia is er weer met deze cursus. Jullie gaan samen onderzoeken wat er eigenlijk in chocolade zit. En wat betekent het als
chocola ‘eerlijk’ is? Als Choco ondernemer ga je op ontdekkingstocht en maak je je eigen fairtrade chocolademerk. Je
onderzoekt hoe chocola gemaakt wordt, van cacaovrucht tot chocoladereep. Ook leer je reclame te maken voor jouw merk en je
ontwerpt je eigen unieke chocoladewikkel. Natuurlijk ga je zelf ook 1 les chocola maken! Uiteindelijk presenteer je je bedrijfje
voor een bankier, die het heel leuk vindt om alles over jouw duurzame chocolade bedrijfje te weten te komen.

