Activiteitenkalender 2018 – 2019
Hierbij presenteren wij weer de naschoolse activiteitenkalender
van de Brede school in Lage Zwaluwe.
Je vindt hierin verschillende activiteiten, projecten
en workshops die na schooltijd plaats vinden.
We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat
de mogelijkheden zijn op het gebied van Sport en Cultuur en dat
kinderen kennis kunnen maken met verschillende
disciplines op dit gebied.
Twee keer per jaar wordt deze activiteiten kalender verspreid;
Rond de kerstvakantie en de zomervakantie.
De activiteitenkalender is tot stand gekomen in samenwerking
met basisschool de Grienden, buurtsportcoach,
CultuurSpot Drimmelen en Kindercentra de Roef.

Meedoen? Bij elke activiteit staat aangegeven waar je je kunt
aanmelden en waar je eventueel informatie kunt inwinnen.
Ook kinderen die op de BSO zitten, kunnen uiteraard meedoen en
eventueel gebracht /gehaald worden naar bijvoorbeeld de
sporthal. Geef het wel even door aan de BSO als je je voor een
activiteit hebt ingeschreven.
Heb je vragen of ideeën voor activiteiten? Neem contact op met:
Jacqueline Rademakers
Ibs de Grienden

T: 0168482535
E: j.gouwens@dewaarden.nl
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Muziekvereniging Alliance:
Samen muziek maken in de Blazersklas

-Theatercursus Musical –

Ben jij ook zo gek op muziek? Lijkt het je leuk om zélf muziek te
leren maken, op een echt muziekinstrument? Dat kan in de
blazersklas! Van een gediplomeerd muziekdocent leren kinderen in
6 lessen de eerste beginselen van muziek maken. Je krijgt een
instrument in bruikleen van de muziekvereniging. Het project wordt
afgesloten met deelname aan een heus concert met de
muziekvereniging.
Door:

Muziekvereniging Alliance
ism een muziekdocent

Voor wie:

groep 4 t/m 8

Wanneer:

6x een uur, plus afsluitend concert
in het voorjaar van 2019

Hoe laat:

nog niet bekend

Waar:

De Grienden; speellokaal

Kosten:

€ 30,00 per kind voor 6 lessen en concert
Incl. een instrument in bruikleen.

Aanmelden: blazersklas@alliance-muziek.nl
o.v.v. naam kind, leeftijd, keuze instrument
Opmerkingen: de blazersklas gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Uitleg activiteit Pinokkio, Ciske de Rat en de Gelaarsde Kat zijn
slechts een paar namen van de grote musicals die in ons land te
zien zijn. En nu kan jij leren wat er allemaal bij komt kijken om
in zo’n musical op te treden. In de Theatercursus Musical gaan de
kinderen aan de slag met de drie belangrijkste elementen uit de
musical: zang, dans en toneel spelen. Ze leren gezamenlijk de
tekst van een aantal musicalnummers en studeren een
eenvoudige choreografie in, die voor iedereen te doen is.
Daarnaast leren ze voor een publiek te staan, hun emoties te
uiten en samen te werken. Aan het einde van de cursus laten de
kinderen zien wat ze allemaal geleerd hebben en maken we
kennis met de nieuwste generatie musicalsterren.

Door:
Voor wie:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

Van Creatieve Huize ,Sanne Schoneveld-Hendrikx
Kinderen van groep 3 tm 6
19 september tm 14 november
14.30 u – 16.00 u
Basisschool De Grienden speellokaal
50,- voor 8 lessen
sanne@vancreatievehuize.nl 06-27507832
www.vancreatievehuize.nl

Opmerkingen: Kinderen krijgen aan het begin van de les de
gelegenheid om zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen.
Doorgang vindt plaats bij minimaal 8 kinderen. Maximaal 15
deelnemers.

- Cursus Film maken –
Uitleg activiteit Altijd al een rol willen spelen in een echte film?
Dan is dit je kans! In de cursus Film maken ga je samen aan de
slag om een film van het begin tot het einde zelf te maken. Welk
verhaal gaan we vertellen, hoe moet alles eruit komen te zien en
hoe acteer je voor de camera? Het komt allemaal aan bod. Aan
het einde van de cursus vindt er een echte première plaats van
jullie eigen film en krijg je deze op dvd mee naar huis.

Door:
Voor wie:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

Van Creatieve Huize ,Sanne Schoneveld-Hendrikx
Kinderen van groep 6, 7 en 8
3 april tm 19 juni 2019
14.30 u – 16.00 u
Basisschool De Grienden speellokaal
65,- voor 10 lessen
sanne@vancreatievehuize.nl 06-27507832
www.vancreatievehuize.nl

Opmerkingen: Cursus is bestemd voor de groepen 6,7,8.
Kinderen krijgen aan het begin van de les de gelegenheid om zelf
meegebracht eten en drinken te nuttigen. Doorgang vindt plaats
bij minimaal 8 kinderen. Maximaal 15 deelnemers.
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Sjors Sportief & Sjors Creatief in de gemeente Drimmelen
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018 biedt de
gemeente Drimmelen alle basisschoolleerlingen de kans op
laagdrempelige wijze kennis te maken met
sportverenigingen en culturele instellingen binnen de
gemeente. Het leuke sport- & cultuurstimuleringsproject
genaamd: Sjors Sportief & Sjors Creatief geeft alle kinderen
de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en
cultuur zonder direct lid te hoeven worden. Alle
verenigingen/aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun
(naschoolse) activiteit te promoten in het kleurrijke
Sjorsboekje, waarop kinderen zich vervolgens digitaal
kunnen inschrijven.
Meer informatie volgt…
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Houtbewerking
Bomen voorzien ons van zuurstof en hout en van dat hout bouwen
wij al eeuwen huizen, meubels, instrumenten en nog veel meer.
Wil je eens ervaren hoe dat in zijn werk gaat ? En onder begeleiding
van een echte houtmeester aan de slag gaan om je eigen houten
meubeltje te ontwerpen en te maken?
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Sportvereniging Hirundo: Judo-lessen

Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud?
En wil je weten of Judo iets voor jou is?
Doe dan mee !

Schrijf je dan in en we maken er samen iets moois van.
Door:

Mario Mariani van Krullen en Snippers

Voor wie:

groep 4 t/m groep 8

Wanneer:

dinsdag 23 oktober tm 27 november 2018
dinsdag 5 maart tm 16 april 2019

Hoe laat:

14.45 u – 15.45 uur
(zelf even wat eten/drinken meenemen)

Waar:

Handvaardigheidslokaal de Grienden

Kosten:

€32,50 voor 6 lessen

Aanmelden:

Mario 06-26744248 / mario-mariani@hotmail.com

Opmerkingen: Aanmelden voor eind september.
Doorgang bij minimaal 10 kinderen.

Door: Hirundo, afdeling Judo
Voor wie: groep 1 t/m 8
Wanneer: maandag 24 september, 1 oktober en 8 oktober
Hoe laat: van 15.00 tot 16.00 uur
Waar: sporthal de Rietgors
Kosten: gratis
Aanmelden: judo.hirundo@outlook.com
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Mad Science wetenschap in beweging
De kinderen worden in de drie bewegingswetten van Newton
gekatapulteerd! Ze trekken een tafelkleed onder servies
vandaan en vuren crash test dummy’s af. Ze passen de massa
van twee identieke auto’s aan en leren dat zwaardere
voorwerpen een hardere duw nodig hebben om ze over
dezelfde afstand te verplaatsen. Ze aanschouwen de krachten
van actie en reactie terwijl een ventilatorwagentje door de
kamer racet en miniraketten door de lucht vliegen. Met de takehome ‘Newton Spinner’ tollen de kinderen in actie.

Ben jij nieuwsgierig geworden? Meld je dan nu aan!
Door:

Mad Science

Voor wie:

groep 1 tm 3 junior cursus
groep 4 t/m 8 wetenschap & techniek

Wanneer:

dinsdag 17, 24 september, 1, 8, 22 en 29 oktober.

Hoe laat:

van 14.45 - 15.45 uur
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Droomwerelden
Laat je meenemen naar een wereld hier ver vandaan, een wereld
van kastelen en wonderlijke creaties, een wereld als een droom.
Geef je op en we gaan aan de slag met verschillende technieken en
werken vooral met zelfdrogende klei
Door:

Droomwerelden, Marij van der Ham

Voor wie:

groep 1 t/m 8

Wanneer:

.

6, 13, 20, 27 september, 4 en 11 oktober kleivrienden van de Grienden: thema
dieren
1, 8, 15, 22, 29 november, 13 december: thema monsters, prinsessen
10, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari: thema ridders en kastelen
14, 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april: thema: strips
9, 16 en 23 mei, 6, 13 en 20 juni: thema zomer

Waar:

De Grienden; Technieklokaal

Inschrijfformulieren worden uitgedeeld tijdens de promoshow op
maandag 3 september.
Hier staan ook de kosten vermeld.
Aanmelden: https://inschrijven.mad-science.nl/

Hoe laat:

van 14.30 - 15.30 uur

Waar:

technieklokaal

Kosten:

€ 6, per kind per les. (achteraf dmv een Tikkie te

declareren)

Aanmelden: droomwerelden@gmail.com /06-44768659
Opmerkingen: De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.
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Creatief aan de slag en er ook nog eens hip uitzien?
Dat kan!
Mevrouwtje Koekepauwtje, oftewel Mira, verzorgt 3 cursussen
waarbij je je eigen speldjes, elastiekjes en andere
fröbeldingetjes kunt maken.
Wil je graag meedoen, geef je je dan nu op!
Door:

Mevrouwtje Koekepauwtje, Mira Wapstra.

Voor wie:

groep 4 tm 8

Wanneer:
cursus 1: 28 aug, 4 sept, 11 sept & 18 sept.
Cursus 2, thema Halloween, 2 okt, 9 okt, 23 okt & 30 okt.
Cursus 3, thema Sinterklaas/kerst, 20 nov, 27 nov, 11 dec & 18 dec
Hoe laat:

van 14.30 - 15.30 uur.

Waar:

lege lokaal bovenverdieping

Kosten:
37,50 per cursus
(dit is inclusief drinken, iets lekkers en het gemaakte haar/ mode
accessoire)
Aanmelden:

info@mevrouwtjekoekepauwtje.nl

Telefoon nr: 0614432605

Opmerkingen: De workshop gaat door bij min 5 & max 10 deelnemers.

