Brede Talentontwikkeling in de wijk!
Periode 3
Samen willen wij er zijn voor alle kinderen in de wijk. Zo ook met het naschools
aanbod. Onderstaande activiteiten zijn voor kinderen van de Mijlpaal, de Vlaamse
Reus en de Zevensprong uit de groepen 1 t/m 8. We kunnen zo een breder aanbod
aanbieden en het is natuurlijk ook erg leuk om andere kinderen te ontmoeten, dan
waarmee je al in de klas zit.
Heeft u vragen over het aanbod
neem dan contact op met de schoolcoördinator.
Mijlpaal: Agnes Bogaart A.Bogaart@askoscholen.nl
of vraag het bij de administratie.
De Vlaamse reus en De Zevensprong: Kathy Harris k.harris@devlaamsereus.nl
06 39811065
Afmelden ivm ziekte ed, graag contact opnemen met Kathy Harris

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 19 september via
http://www.bsgids.nl/amsterdam/website/
Kijk op de website voor meer informatie of stuur een mail naar
k.harris@devlaamsereus.nl

Groep 1 t/m 4
Dance 4 kids
Kosten €45,o.l.v. Sheryll
Data: 26 sept, 03, 10, 17, 31 okt, 07, 14, 21 &
28 nov

Woensdag
Wat gaan we doen?
Hou jij van dansen en wil jij lekker gaan
swingen op muziek waarbij je gewoon niet bij
stil kan blijven staan?
Meld je dan aan!!
House, Hip Hop, Zumba & Street dance
Voor jongens en meisjes!!

Tijd: 13:00 uur - 14:00 uur
Locatie: Huis van de wijk België

Groep 1 & 2
Zoembaba
Kosten €32,Data: 27 sept, 04, 11, 18 okt, 01, 08, 15 & 22
nov

Donderdag
Wat gaan we doen?
Op Latijn-Amerikaans muziek zoals salsa en
merengue gaan we in deze workshops
verschillende fitness oefeningen doen. Lekker
bewegen, improviseren, swingen en veel lol
staan centraal in deze workshops

Tijd: 16:00 - 17:00 uur
Locatie: Huis van de wijk België

Groep 3 & 4

Dinsdag

KUNSTclub

Wat gaan we doen?

Kosten €32,-

Bij de KUNSTclub leer je op speelse wijze
knutselen met verschillende soorten papier en
andere materialen. Kleuren, knippen, plakken,
scheuren, vouwen, noem maar op. Jou helpen
het zelf te maken, je fantasie de vrije loop laten,
wie wil dat nou niet? Leer je creativiteit
ontwikkelen en laat ze thuis genieten van iedere
week een nieuw kunstwerk!

Data: 25 sept, 02, 09, 16, 30 okt, 06, 13 & 20
nov
Tijd: 16:00 uur tot uur 17:30
Locatie: KBS De Mijlpaal; Anderlechlaan

Groep 3 t/m 5
Grimeren
Kosten €32,Data: 25 sept, 02, 09, 16, 30 okt, 06, 13 & 20
nov
Tijd: 16:00 tot 17:30 uur

Dinsdag
Wat gaan we doen?
Grimeren is een belangerijke onderdeel van het
theatervak. In deze onderdeel leer je de
basisprincipes van het grimeren.
Fantasie of karaktergrime? Je leert hoe je
iemand kan omtoveren tot dieren,
sprookjesfiguren, griezels, oma's, opa's en veel
meer...

Locatie: Huis van de Wijk België

Groepen 4 t/m 8
Kennis maken met instrument &
band
Kosten €225,- voor 32 lessen
o.l.v. Viktor van Muziekschool Amsterdam
Data: 24 sept, 01, 08, 15, 29 okt, 05, 19, 26 nov
& 03 dec (in januari gaan wij door)

Tijd: 15:30 - 16:30 uur

Maandag
Wat gaan we doen?
Zéker weten, je wilt met muziekles .... maar op
welk instrument dan? In deze cursus kun je zelf
uitvinden wat je leuk vindt. Er zijn twee
lesonderdelen. In het eerste deel ga je muziek
zingen, luisteren en spelen. Je leert over ritme,
toonhoogte en melodie en je gaat het
geheimschrift van de muzieknoten ontrafelen.
Tijdens het tweede deel van de les krijg je les
op een instrument. De cursus is ingedeeld in
blokken en tijdens elk blok leer je een ander
instrument kennen.

Locatie: OBS De Vlaamse Reus

Groepen 4 t/m 8
Instrument & band
Kosten €225,- voor 32 lessen
o.l.v. Viktor van Muziekschool Amsterdam
Data: 24 sept, 01, 08, 15, 29 okt, 05, 19, 26 nov
& 03 dec (in januari gaan wij door)
Tijd: 16:30 - 17:30 uur
Locatie: OBS De Vlaamse Reus

Maandag
Wat gaan we doen?
Zéker weten, je wilt met muziekles .... maar op
welk instrument dan? In deze cursus kun je zelf
uitvinden wat je leuk vindt. Er zijn twee
lesonderdelen. In het eerste deel ga je muziek
zingen, luisteren en spelen. Je leert over ritme,
toonhoogte en melodie en je gaat het
geheimschrift van de muzieknoten ontrafelen.
Tijdens het tweede deel van de les krijg je les
op een instrument. De cursus is ingedeeld in
blokken en tijdens elk blok leer je een ander
instrument kennen.

Groep 5 t/m 8
Dance 4 kids
Kosten €45,o.l.v. Sheryll
Data: 26 sept, 03, 10, 17, 31 okt, 07, 14, 21 &
28 nov

Woensdag
Wat gaan we doen?
Hou jij van dansen en wil jij lekker gaan
swingen op muziek waarbij je gewoon niet bij
stil kan blijven staan?
Meld je dan aan!!
House, Hip Hop, Zumba & Street dance
Voor jongens en meisjes!!

Tijd: 14:00 - 15:00 uur
Locatie: Huis van de wijk België

Groep 3 t/m 8
Chinees
Kosten €90,Data: 26 sept, 03, 10, 17, 31 okt, 07, 14, 21 &
28 nov
Tijd: 13:00 tot 14:00 uur
Locatie: BS De Zevensprong

Groepen 5, 6, 7 & 8
Kinderpersbureau
Kosten €48,o.l.v. Boy Van Rossum (BedenkTank)
Data: 31 jan, 07, 14, 21 feb, 07, 14, 21, 28 mrt,
04, 11, 18 & 25 apr
Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur
Locatie: KBS De Mijlpaal

Woensdag
Wat gaan we doen?
In deze cursus leren de kinderen lezen en
schrijven in Pinyin, de Chinese karakters, het
bouwen van eenvoudige zinnen, het voeren van
een makkelijk gesprek, het introduceren van
jezelf, cijfers, familieleden, kleuren etc. De
kinderen doen actief mee aan de les.
Er wordt spelenderwijs interactief les gegeven
met behulp van spelletjes, kindergedichten,
liedjes, en videos. Daarnaast wordt er tijdens de
cursus over de rijke Chinese cultuur verteld,
zoals Chinese Kalligrafie, Chinese Lantaarn,
Chinese Vlieger, Chinese Stokjes, Chinese
liedjes, Chinees landschap, Panda, Kungfu,
Chinese Dumpling-Jiaozi, Chinese knoop,
Chinese feestdagen enz.

Woensdag
Wat gaan we doen?
Ben je altijd al heel erg nieuwsgierig geweest
naar alles? Ben je goed
in hele lastige vragen stellen aan je juf of
meester? Beantwoorden je
vader of moeder je super slimme vragen over
het waarom altijd met
daarom? Kun je goed presenteren op Snapchat
of maffe Musicaly filmpjes
maken? Waarom heb jij de burgemeester, de
directeur van Ajax, je
favoriete soapster of Renzo Knollebol nog niet
geïnterviewd?! Geef je
dan op bij het kinderpersbureau van Nieuw
Sloten, Nieuws Sloten! Daar
kun je dat allemaal doen!

Brede Talentontwikkeling in de wijk!
Periode 3
Hoe meld ik mij aan?
1. Ga naar http://www.bsgids.nl/amsterdam/website/
2. Kies een activiteit
3. Schrijf je in met je ouders of verzorgers onder kopje wijkaanbod Nieuw
Sloten.
4. Via e-mail word je op de hoogte gehouden of je mee mag doen en hoe je
moet betalen.
Toestemming ouder(s)/verzorger(s)

Met uw inschrijving via http://www.bsgids.nl/amsterdam/website/ stemt u in met het
volgende:
Mijn kind doet met mijn toestemming mee aan Schatkamer.
* Als de activiteit plaatsvindt op een andere wijklocatie dan lopen de kinderen
zelfstandig naar de wijklocatie.
* Als mijn kind niet alleen naar huis mag, zorg ik dat hij/zij wordt afgehaald.
* Als mijn kind een goede reden heeft om niet aanwezig te zijn dan stel ik de
schoolcoördinator hiervan op de hoogte.
* Foto’s en filmopnamen die van mijn kind tijdens de Schatkamer activiteit gemaakt
worden, mogen voor de promotie van Brede Talentontwikkeling gebruikt worden.

