NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

AMSTERDAM OUD-WEST
SEPTEMBER 2015 - DECEMBER 2015

BREDE SCHOOL DE KINKERBUURT
ma
di

di
di
do

do
do

groep

DE LICHTJESPARADE
Creatieve workshop! Met het verhaal van Kabouter Piet als rode draad bouwen we ieder
2, 3
ons eigen huis en werken we toe naar een feestelijke lichtjesparade.
ENGELS
Jij kunt vast al wel wat Engels. Vind je het leuk om Engelse woordjes en zinnetjes te
4, 5, 6
leren zodat je ook iets over jezelf kunt vertellen? Je speelt spelletjes, leert liedjes en
beweegt erop los. In de laatste les vertel je iets over jouw Keith Haringkunstwerk.
JUDO
Leer in een echt judopak beter stoeien, samenwerken en judotechnieken. Je krijgt les
4, 5, 6
van een docent met een zwarte band.
ROBOLAB
Ben jij een slimmerik en wil jij in het Hi Tech lab leren hoe je een robot bouwt? Of een 5, 6, 7, 8
wekker uit elkaar haalt? Of hoe een radiografish bestuurbare auto werkt? Schrijf je in!
BEWEEGKRIEBELS
Bewegen is de basis van alles wat een kind leert en gaat leren. Bewegen is belangrijk
1, 2
voor een gezonde en geestelijke ontwikkeling. In deze workshop gaan de kleintjes
spelenderwijs aan de slag met motoriek, samenwerken, muziek en spelletjes!
KOOR
In deze swingende workshop kun je heerlijk van je af zingen! Leer je stem gebruiken,
3, 4, 5
samen te zingen met anderen en werk toe naar een echt concert!
KINKERBUURT BEELDMAKERS
Leer hoe je een camera gebruikt, interview leuke of gekke mensen uit de wijk, film je
5, 6, 7
lievelingsplek thuis of op school en werk aan een documentaire over jouw buurt!

start

tijden

duur

21 sept ‘15 15:15 - 16:30*

11 lessen

22 sept ‘15 15:15 - 16:30*

11 lessen

22 sept ‘15 15:15 - 16:30*

11 lessen

22 sept ‘15 15:15 - 16:30*

11 lessen

24 sept ‘15 15:15 - 16:30*

11 lessen

24 sept ‘15 15:15 - 16:30*

11 lessen

24 sept ‘15 15:15- 16:30*

11 lessen

*i.v.m de vervroegde schooltijden van BS Kinkerbuurtschool is de NSA-docent vanaf 15 uur aanwezig om uw kind op te vangen.

STADSBOERDERIJ ZIMMERHOEVE
vr

groep

start

DE BOERDERIJBRIGADE
Ben jij stoer genoeg om een echte stadsboer(-in) te zijn? Heb jij het in je om te leren wat
5, 6, 7, 8 25 sept ‘15
er bij het boerenleven komt kijken? Kun jij voor de dieren zorgen en ben je zeker niet
bang om vies te worden?

tijden

duur

15:30 - 16:45

11 lessen

BUURTCENTRUM DE HAVELAAR
ma
di

NAAIATELIER
Ontwerp je eigen kleren en maak ze op echte elektrische naaimachines. Verschillende
stoffen, verschillende technieken, alles mag in het naaiatelier!
STOP MOTION
Wat is een Stop Motion film, en hoe wordt dit gemaakt? Leer met krijt, stift, papier, klei
of andere gekke voorwerpen je eigen animatiefilm maken.

BASISSCHOOL DE WATERKANT
wo

do

HET BOLLYWOOD BREAKDANCE BALLET
Maak kennis met spitzen, Indiase Bollywood muziek maar ook stoere hiphop. Naast
begrijpen waar de verschillende dansstijlen vandaan komen werk je aan een vette
choreografie waarin alles terugkomt!
FOTOGRAFIE
Schiet portretten, fotografeer mooie stillevens of verzin een ander thema en leg dat vast
op camera. Creatieve workshop met een vleugje techniek!

BREDE SCHOOL DE VLINDERBOOM
ma
di
di

groep

start

5, 6, 7, 8 21 sept ‘15

tijden

duur

15:30 - 16:45

11 lessen

5, 6, 7

22 sept ‘15

15:30 - 16:45

11 lessen

groep

start

tijden

duur

3, 4, 5

23 sept ‘15

12.00 - 13.15

11 lessen

5, 6, 7

24 sept ‘15

15:00 - 16:15

11 lessen

groep

start

AJU PARAPLU
Maak van een paraplu een kunstwerk! Hang er alles aan waar jij van houdt! In deze fan- 1, 2, 3 21 sept ‘15
tasierijke workshops maak je kennis met papier maché, klei en andere knutseltechniek.
NATUURBEESTEN
In deze avontuurlijke workshop ben je veel buiten! Maak kennis met gekke diertjes,
3, 4, 5 22 sept ‘15
planten, het wormhotel, recyclen en het verbouwen van je eigen groente!
TEKENEN EN GRAFFITI
Je leert in deze vette workshop alles over typografie, 3D, perspectief, kleurgebruik en
5, 6, 7, 8 22 sept ‘15
het tekenen van ‘characters’. Alle kunstwerken gaan natuurlijk mee naar huis of worden
tentoongesteld op school!

tijden

duur

14:15 - 15:15

11 lessen

14:15 - 15:15

11 lessen

14:15 - 15:15

11 lessen

ALGEMENE INFORMATIE

INSCHRIJVEN
Het inschrijven voor de naschoolse activiteiten is
mogelijk van 26 augustus t/m 4 september.
Dat kan je op twee manieren doen:
1. Digitaal:
-- Ga naar kidsactiviteiten.amsterdam.nl
-- Zoek op Stadsdeel, Wijk/buurt
-- Kies een activiteit en schrijf je in
2. Schriftelijk
-- Het inschrijfformulier is verkrijgbaar op school
-- Vul het inschrijfformulier volledig in
-- Gooi deze op school in de speciale inleverbox
van Combiwel bij jou op school

PLAATSING EN DATA
-- Inschrijven betekent definitieve plaatsing ténzij
er te veel inschrijvingen zijn.
-- Rond 8 september ontvang je officieel bericht
of je geplaatst bent op de activiteit naar keuze.
-- Bij definitieve plaatsing nemen wij contact met
je ouder(-s) op over de betaling.
-- De naschoolse activiteiten starten in de week
van 21 september 2015.

TARIEVEN
Wij hanteren een inkomensafhankelijke bijdrage.
De prijzen zijn ingedeeld in vier niveau’s:
				 sport kunst &cultuur
niv 1 stadspaskorting		 €8		 €14
niv 2 jaarinkomen: tot €25:000		 €12		 €21
niv 3 jaarinkomen: €25:000 - €41:000 €16		 €28
niv 4 jaarinkomen: meer dan €41:000 €24		 €42

CONTACT
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij de Talentmakelaars van Combiwel:
Marcel Bosse
m.bosse@combiwel.nl
Els Overgoor
e.overgoor@combiwel.nl
Telefonisch:
020-6126264

