
dag activiteit groep locatie tijd start

maandag atelier op zolder 1 t/m 5 Hogeweg 14.15- 19-mrt

werken met diverse materiaal en 15.15

je creativiteit laten zien

maandag atelier op zolder 1 t/m 5 Hogeweg 15.15- 19-mrt

zie boven zit uw kind op woestzuid, dan graag 16.15

opgeven voor het 2e uur atelier

maandag Kunstenmakers 3 t/m 6 von Liebigweg 14.15- 19-mrt

je eigen kunstwerken maken met 15.15

diverse materialen aan de hand van

bestaande kunstwerken

maandag dansen 4 t/m 8 Hogeweg 14.15- 19-mrt

15.15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

dinsdag Judo groep 1 t/m 4 1 t/m 4 Hogeweg 14.15- 20-mrt

leer judo of verbeter je judotalent 15.15

o.l.v een echte Judodocent, een

Dan. Op naar de gele band!

dinsdag techniek 5 t/m 8 Hogeweg 14.15- 20-mrt

werkstukken maken met electri- 15.15
citeit, magnetisme en zonnecellen.

werken met hout, ijzerdraad en

verf. Elk werkstuk doet het en

mag je mee naar huis nemen.

ben je al een periode geweest?

dan krijg je vervolgopdrachten

dinsdag nagelstudio 5 t/m 7 Hogeweg 5 lessen 14.00 20-mrt

versier je eigen nagels 5 t/m 8 von liebigweg 5 lessen 15.00 17-apr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

woensdag turnen 1 t/m 3 Hogeweg 14.15- 21-mrt

sporten in de gymzaal op de lange 15.15

mat, ringen, paard ,rekstok enz.

o.l.v twee echte turndocenten

woensdag turnen 3 t/m 5 Hogeweg 15.15- 21-mrt

ben je al eerder geweest en al een 16.15
beetje gevorderd, kom dan naar 

het tweede uur!!!

woensdag levend prentenboek 1 t/m 4 von Liebigweg 14.15- 21-mrt

voorlezen uit een prentenboek en samen 15.15
het verhaal naspelen.Bv. Over mol die wilv. over mol die wil 

weten wie er poepte op zijn hoofd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

donderdag razende reporter 5 t/m 7 von Liebigweg 14.15- 22-mrt

samen een krant maken met zelf 15.15

geschreven stukjes, foto,s maken foto's en zelf

de opmaak verzorgen.

donderdag basketbal 7+8 Hogeweg 14.15- VOL reeds

15.15 gestart

donderdag de rapfabriek 4 t/m 6 Hogeweg 14.15- 5-apr

zelf je eigen rap maken 15.15
zelf de teksten schrijven en je eigen beat 

daarbij maken en presenteren

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

vrijdag Volleybal 5 t/m 8 Hogeweg 14.15- 23-mrt

15.15

vrijdag lego challenge 3 t/m 6 Hogeweg 14.15- 23-mrt



hou je van bouwen en creeren? 15.30

bouw je eigen legomodel, dat je

gaat verbeteren en upgraden en

waar je ,met trots, mee kan spelen.

vrijdag Helden Yoga 1 t/m4 von Liebigweg 14.15- 23-mrt

in en ontspanning door bewegen, 15.15

dansen, zingen, maar ook stil zijn en

luisteren. Krijg meer rust, energie 

concentratie en zelfvertrouwen.

Beste ouders en leerlingen,

Hierboven ziet u het aanbod naschoolse activiteiten voor dit voorjaar

We hebben geprobeerd een aantrekkelijk en divers programma samen te stellen en hopen dat uw kind het leuk vindt.

Voor alle workshops vragen wij een eigen bijdrage van 12,50 euro.

Dit kunt u contant betalen bij Nel op kantoor of overmaken op iban: NL53INGB0005029098, basisschool Frankendael/kampen.

Graag de naam van uw kind , groep en locatie vermelden en de naam van de workshop.

Enkele spelregels:

Je mag op beide locaties inschrijven, maar de ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen naar een locatie.
de aanvangstijd is voor iedere workshop 14.15, zodat je de tijd hebt om naar een andere locatie te gaan

Ouders mogen pas aan het eind van een workshop de school in om hun kind te halen. Dit vanwege de rust in school.

inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier. Geef dit af bij Nel of mail het naar administratie.frankendael@amosonderwijs.nl. Uiterlijk 7 maart

Als u het formulier niet zelf kunt printen liggen er formulieren in de hal en bij Nel

De workshops starten alleen bij voldoende aanmeldingen, schrijf dus op tijd in!!!!

Bij teveel aanmeldingen voor een workshop gaan we loten.

Deelname is pas zeker na ontvangst van de bevestigingsbrief. Pas dan kan ook de betaling gedaan worden.

Deelname is pas gegarandeerd als de betaling binnen is en er ook geen betalingen openstaan van een vorige periode.

We wensen de kinderen weer heel veel plezier tijdens de verlengde schooldagactiviteiten.

Nel en Peter


