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: Creatief in de Groen patio.
: 31-10, 7-11, 14-11, 21-11, 28-11, 12-12, 19-12
: 15.30-16.30 uur
: groep 6, 7 rn 8
: Het Meesterwerk
: € 15 voor 7 lessen
: 15.30 - 17.00 uur
: groep 1 t/m 8
: Het atelier Het Meesterwerk
: In navolging van het mega kunstwerk in de kunstpatio gaan we deze periode aan de slag in de groenpatio. De school zorgt voor een grote schoonmaak in
de patio. Zodat wij samen met een creatief docent
met hout en ander materiaal aan de slag kunnen
gaan om van de groen-patio een leuke en gezellige
plek te maken. Een workshop voor stoere, creatieve
kinderen.

Activiteit
Data

: GO do..
: vanaf 19 september iedere donderdag
muv de vakanties en feestdagen.
: 15.00 - 16.00 uur
: De Compositie
: Met ingang van 19 september starten we met
een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle
kinderen. Wekelijks vinden er een andere activiteiten
plaats voor een andere doelgroep.
Op het informatiebord, via facebook en via de
nieuwsbrief kunt u zien welke activiteiten er per
maand te doen zijn. Aanmelden voor een activiteiten
via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
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Beste buurtbewoners, ouders en kinderen,
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Tussen de Vaarten

Dit is de activiteitenladder van Tussen de Vaarten.
September
- December
2017
Hierin
vindt u activiteiten
die georganiseerd
worden in uw wijk.
Inschrijven voor activiteiten is noodzakelijk tenzij anders vermeld.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de kinderopbouwwerker
van Tussen de Vaarten Josephine Kuiper via
jkuiper@deschoor.nl of 06-42741979.

Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
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: Peutergym
: vanaf 16 september iedere maandag m.u.v. vakanties
: 10.45 – 11.30 uur
: 2 tot 4 jaar
: kleutergymzaal Het Meesterwerk
: GRATIS (voor deze activiteit hoeft u zich niet in te schijven)
: Kiki van de Droomspeelbus, De Schoor
: www.droomspeelbus.nl
: Zingend de wereld rond
: 7-10, 14-10, 28-10, 4-11, 11-11, 18-11, 25-11,
2-12, 9-12
: 14.30-15.15 uur
: groep 4, 5, 6, 7 en 8
: speellokaal De Compositie
: € 10 voor 9 lessen
: Een swingende zangcursus met als thema muziek uit
de hele wereld. Iedere les een nieuw liedje in een
andere taal.
In 9 lessen maken kinderen al doende en spelenderwijs
kennis met zingen. Plezier hebben in muziek,
samenwerken en de basis algemene muzikale
vorming zoals ritme en muzieknoten komen aan bod in
deze cursus. Deze workshop wordt afgesloten met een
klein kerstoptreden.
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: Yogales serie 1
: 17-9, 24-9, 1-10, 8-10, 15-10
: 15:15 - 16:15 uur groep 3 t/m 5
: 16:15 - 17:15 uur groep 6 t/m 8
: Het Meesterwerk
: € 15 voor 5 lessen
: Sandra Van Bilzen
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: Yogales serie 2
: 29-10, 5-11-, 12-11, 19-11, 26-11
: 14.30-15.30 uur groep 3 t/m 6
: Speelzaal De Compositie
: € 15 voor 5 lessen
: Sandra Van Bilzen
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: Yogales serie 3
: 7-1, 14-1, 21-1, 28-1, 4-2
: 15:15 - 16:15 uur groep 3 t/m 5
: 16:15 - 17:15 uur groep 6 t/m 8
: Het Meesterwerk
: € 15 voor 5 lessen
: Sandra Van Bilzen
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Kookles
30-10, 6-11, 13-11, 20-11, 27-11
12.45 - 14.15 uur
groep 4 t/m 8
Keuken De Compositie
€ 25,- voor 5 lessen
Jeane Wolfjager
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: Zaalvoetbal m.u.v. vakanties
: vanaf 18 september iedere woensdag m.u.v. vakanties
: 13.15 - 14.15 uur
: groep 6,7 en 8
: Gymzaal De Compositie
: € 5 voor 10 keer
: Lenard van de Droomspeelbus, De Schoor
: www.droomspeelbus.nl
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Halloween Disco
groep 1 tot 8
1-11-2019
19.00 - 20.15 uur groep 1 t/m 4
20.30 - 21.45 uur groep 5 t/m 8
: Het Meesterwerk
: € 2,50
: voor kinderen uit de hele wijk, houd facebook en de
posters in de gaten voor meer informatie.
: Popkoor
: 4-10, 11-10, 18-10, 1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11,
6-12, 13-12.
: 15.30-16.30 uur
: groep 4, 5, en 6
: Het Meesterwerk
: € 10 voor 10 lessen
: Een swingende zangcursus met als thema muziek uit
hedendaagse popmuziek.
In 10 lessen maken kinderen al doende en spelenderwijs
kennis met zingen. Plezier hebben in muziek,
samenwerken en de basis algemene muzikale
vorming zoals ritme en muzieknoten komen aan bod in
deze cursus. Deze workshop wordt afgesloten met een
klein kerstoptreden.
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: Ingenieus insecten
: 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 1-11, 8-11
: 14.30-15.30 uur
: groep 2, 3 en 4
: Het zwembad De Compositie
: € 12 voor 6 lessen
: Kleur in Cultuur
: In deze workshop gaan we onze eigen insecten
bedenken en maken. We kennen allemaal de spinnen,
lieveheersbeestjes en muggen, maar op onze wereld
wonen de vreemdste insecten die je maar kan
bedenken . Een super leuke creatieve workshop waar
techniek en handarbeid samen komen.
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: Insectes Ingeniosus
: 15-11, 22-11, 29-11, 6-12, 10-1, 17-1
: 14.30-15.30 uur
: groep 5, 6 en 7
: Het atelier De Compositie
: € 12 voor 6 lessen
: Kleur in Cultuur
: In deze workshop gaan we onze eigen insecten be
denken en maken. We kennen allemaal de spinnen,
lieveheers beestjes en muggen, maar op onze wereld
wonen de vreemdste insecten die je maar kan
bedenken . Hoe gek kan jij ze bedenken. Een super
leuke creatieve workshop waar techniek en handarbeid
samen komen.
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Jeugdland Stad
huttenbouwen en allerlei leuke activiteiten
kinderen van 7 t/m 14 jaar
wo (12.30 - 17.30 uur) do & vr (14.30 - 17.30 uur)
za (10.00 - 17.00 uur)
: Weg 1940-1945 8 Jeugdland Stad
: € 1,—
: www.jeugdlandalmere.nl/stad

Basisschool De Compositie,
Chagallweg 10, 1328 LE Almere

OBS Het Meesterwerk,
El Grecostraat 171, 1328ST Almere

Zijn wij al vrienden op Facebook?
Josephine Kuiper De Schoor
en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Inschrijven:
www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
Informatie:

jkuiper@deschoor.nl of 06-42741979.
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Inschrijven:
www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
Informatie:

jkuiper@deschoor.nl of 06-42741979.

