Naschoolse reeks
Schminken voor kleuters

Kleuterdans

Je gaat je eigen armen schminken en leert
met allerlei kleuren werken.
Docent: Yvonne
Dag|Tijd: Woensdag van 14:30 - 16:00 uur
Data: 18 nov, 25 nov, 2 dec en 9 dec
Kosten: €5,Waar: Het Kompas

Lekker samen bewegen op de muziek!
Docent: Hannah
Dag|Tijd: Vrijdag van 14:30 - 15:15 uur
Data: 30 okt, 6 nov, 13 nov en 20 nov
Kosten: €5,Waar: De Pontonnier
Groep
1-2

Groep
1-2

Bakken voor kids
Leer hoe je heerlijke dingen kunt bakken..
en natuurlijk ook opeten!
Docent: Rens
Dag |Tijd: Vrijdag van 14:30 - 16:00 uur
Data: 30 okt, 6 nov, 13 nov en 20 nov
Kosten: €5,Waar: Wijkcentrum Huesmolen

Schminken voor kinderen
Schmink je eigen armen tot kunst en leer
hoe je kleuren mkunt gebruiken.
Docent: Yvonne
Dag|Tijd: Donderdag van 14.30 - 16.00
Data: 20 nov, 27 nov, 4 dec en 11 dec
Kosten: €5,Waar: Het Kompas
Groep
4-5-6

Groep
3-4-5

Naaiatelier
Een tasje, een kussentje, een etui: leer hoe
je dit zelf kunt maken!
Docent: Saskia
Dag|Tijd: Donderdag van 14.30 - 16.00 uur
Data: 29 okt, 5 nov, 12 nov en 19 nov
Kosten: €5,Waar: De Pontonnier

Groep
6-7-8

Fotografie
Gitaar
spelen
Leer de technieken achter fotografie en

Maak kennis met de gitaar!
maak toffe foto’s!
Docent:
Janneke
Docent: Tim
Dag
|
Tijd:
15:30
- 16:30
Dag|Tijd:Donderdag
Donderdag van
14.30
- 16.00
uur uur
Data:
1929april,
april,
mei
Data:
okt, 26
5 nov,
1217
nov
en en
19 24
novmei
Kosten:
€8,-voor
Kosten:
€5,- 4 lessen
Waar:
De
TweemasterHuesmolen
Waar: Wijkcentrum

Groep
7-8

Naschoolse reeks
Welkom bij de Brede School
We gaan starten met allerlei leuke activiteiten in onze Brede School.
Alle leerlingen van het Kompas, de Tweemaster en de Pontonnier mogen zich opgeven.
Er is een aanbod voor de verschillende leeftijden.
Hoe werkt het?
1. Op de achterkant van deze flyer kun je kijken waar je je voor kunt opgeven.
2. Je mag één of meerdere activiteiten kiezen.
3. Opgeven kan per e-mail naar Cindy Wognum - c.wognum@netwerkhoorn.nl
4. Je vermeldt dan de gegevens van de inschrijfstrook (zie hieronder).
5. Als dit niet lukt, mag je ook het strookje inleveren bij juf/meester.
Deelname kost €5,- per activiteit.
Je betaalt voor de hele cursus bij aanvang.
Opgeven kan tot en met donderdag 21 oktober.
Er is een minimaal aantal inschrijvingen nodig om een activiteit door te laten gaan.
Mochten er meer inschrijvingen zijn dan plekken, wordt er geloot.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met meer info.
Veel plezier en tot dan!
Namens de Brede School,
Cindy Wognum
c.wognum@netwerkhoorn.nl | 0229-280940
Kijk snel op de achterkant voor de activiteiten!

--------------------------------

INSCHRIJFFORMULIER

Naam: ..............................................................................
School: .............................................................................
Groep: .........: Telnr:..........................................................
E-mail:...............................................................................
Ik doe graag mee aan activiteit: .......................................
Ik doe ook graag mee aan activiteit:.................................

Inschrijven kan ook
per e-mail
Cindy Wognum
c.wognum@netwerkhoorn.nl

