
   

 

Ben jij tussen de 4-12 jaar?   Dan nodigen wij je graag uit voor ons 
NASCHJJLS  AANBJD in Terheijden! 

 

In drie blokken van zes weken op de verschillende basisscholen!  
Blok 1; De Windhoek    Blok 2; De Zeggewijzer    Blok 3; Zonzeel 

Je mag/ kan aan 1, 2 of 3 blokken deelnemen. 

Ons eerste blokthema is ‘BEROEMD’ 
Dit blok vindt plaats in de periode 21 oktober t/m 28 november 2019.  

Kosten: €25,- per blok. 
 

Maak kennis met of doe ervaring op met fotografie, dans, sport, kids-gym en/of creativiteit. We 
sluiten af met een totaal presentatie voor jouw ouders/ verzorgers op 28 november om half 6. De 
uitnodiging hiervoor ontvang je nog.  

 
Ter inspiratie hierbij de link naar ons introductiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=qy0WlnMV1SQ 

 
Fotografie: voor groep 7 & 8; 
Zit jij in groep 7 of 8 en vind jij het leuk om foto’s te maken met je eigen mobiel of camera? Wil je meer leren over het 
gebruik van licht en vanuit welk perspectief je een foto het beste kan maken? Leren hoe je een persoon, voorwerp of 
landschap beter op de foto kan zetten? Dan is deze workshop echt iets voor jou! Geef je dan snel op. En neem je camera 
of mobiel mee, dan gaan we samen aan de slag! De workshop vindt plaats op dinsdag 22 oktober, 29 oktober, 5 
november, 12 november, 19 november van 16.00-17.00 uur.  
 
Dans voor groep voor groep 4-5-6 
Streetdance is een verzamelnaam voor vele stijlen: Popping, Locking, Krump, Old Skool, House enz.. Doordat vele stijlen 
met elkaar gecombineerd worden is Streetdance zo gevarieerd en uitdagend. Tijdens het eerste blok gaan wij aan de slag 
met het leren van verschillende dansen op nummers van beroemde artiesten. Wil jij een dans leren op het nummer van 
Justin Bieber, Fource of Shawn Mendes meld je dan aan voor deze lessen en bevind je in de wereld van beroemde 
artiesten op maandag 21 oktober, 28 oktober,  4 november, 11 november  en 18 november van 16.00-17.00uur. 

Sport voor groep 4-5 & 6; 
Wij als buurtsportcoaches kunnen natuurlijk niet ontbreken in het naschools aanbod in Terheijden. Naast alle andere toffe 
activiteiten, is er natuurlijk ook een sport aanbod. Voor het eerste thema staat ‘Beroemd’ centraal. Tijdens onze 
activiteiten gaan we aan de slag met beroemde sporten en sporters. In 6 weken tijd maak je kennis met verschillende 
sporten. We gaan onder andere aan de slag met de technieken en de spelregels die bij de sport horen. Naast de sport 
gaan we ook met jullie kijken welke beroemde sporters er bij onze sport hoort! Al met al gaan we 6 weken lang lekker 
sportief aan de slag. De lessen zijn op donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur. Vind jij het leuk om na schooltijd 
sportief bezig te zijn? Wil jij meerdere sporten leren? Schrijf je dan in voor de naschoolse sportactiviteiten van de 
buurtsportcoach. We hopen je op 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november, en 21 november te verwelkomen! 
Afhankelijk van het weer gaan we binnen of buiten aan de slag. Dit wordt op tijd gecommuniceerd. 

Kids-gym voor groep 1-2 & 3; 
Het doel van de Kids-Gym is verdere uitbreiding van oefeningen gericht op de motorische ontwikkeling. Oefeningen 
bestaan uit: balanceren, zwaaien, klauteren, werpen en vangen, springen, rollen, stuiten en lessen met materialen zoals 
hoepels, ringen, blokken en ballen.  
De kinderen maken kennis met verschillende toestellen en er worden sportieve spellen gespeeld, maar het hebben van 
plezier met andere kinderen tijdens het gymmen blijft het belangrijkst. Tijdens deze 6 weken gaan we samen 



   

 

verschillende sporten beoefenen omtrent beroemde atleten. Ken jij Usain Bolt en weet jij waar hij de beste van de wereld 
in is? Ontdek het in de lessen op maandag 28 oktober, 4 november,  11 november , 18 november en 25 november van 
16.00-16.45uur. 

Creatieve workshop voor groep 7 & 8; 
Vind je het leuk om te knutselen, tekenen of creatief bezig te zijn? Dan zit je bij de creatieve workshops van MJ atelier 
goed. Tijdens het blok van 6 weken gaan we kijken naar het werk van beroemde mensen, kunstenaars, gebouwen en 
andere beroemde uitingen in de media. Van alles wat jou aanspreekt maak je een soort mind-map. Deze mind-map en 
een leuke opdracht van Marie-José vormen samen het uitgangspunt van een werkstuk wat je zelf gaat maken rondom het 
thema "beroemd". Hierbij speelt het werken met verschillende materialen zoals verf, papier, plastic, wol, stof etc. een 
belangrijke rol. Durf je deze creatieve uitdaging aan en ga je mee opzoek naar jouw creatief talent op maandag 21 
oktober, 28 oktober, 4 november, 11 november en 18 november van 16.00-17.00uur. Wie weet schuilt er een echte 
kunstenaar in jou en word je beroemd!  
 
Maak je gebruik van BSO?  
Dan zorgen de collega’s van Eskadee dat je op de juiste locatie komt en weer teruggebracht wordt. 
 

Wij hopen dat ook jij deel gaat nemen! 

Meld je aan via…. https://forms.gle/r8HgkYbQyNuAMBhr8 

Lukt het deze keer niet… niet getreurd er komen nog twee nieuwe blokken!  
De informatie over het volgende blok, volgt in november. 

 
Groetjes Juffrouw Denise, juffrouw Maaike en juffrouw Colinda 

 


