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Beste ouders en leerlingen

Dit is het programma voor de naschoolse activiteiten, die starten in de week
van 4 november 2019.

Helaas heeft de gemeente besloten de subsidie voor deze activiteiten te
halveren. Daardoor kunnen we het programma niet meer aanbieden zoals in

voorgaande jaren.

Het is daarom ook niet mogelijk het programma op twee locaties aan te
bieden, zoals u al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen. Maar alle kinderen van
de von Liebigweg kunnen natuurlijk meedoen aan het programma.

De workshops zijn op de locatie Hogeweg en starten om 14.15 uur. U heeft dus
de tijd om uw kind van de von Liebigweg naar de Hogeweg te brengen.

Het schaatsen is op de Jaap Edenbaan.

Daar meester Gertjan veel werkt op de Nelson Mandelaschool heeft hij geen

tijd gehad om weer een prachtig programmaboekje te maken.

Daarom heb ik het dit keer wat eenvoudiger gedaan. Van enkele activiteiten
heb ik een uitleg gegeven, de rest spreekt voor zichzelf denk ik. Hopelijk komt
het volgende boekje weef van de hand van meester Gertjan.

Als u ergens vragen over heeft kunt u mij altijd mailen of bellen.

Met vriendelij ke grôeten,

Ook namens Peter,

Nel
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Hogeweg 61-63 / 1098 CA Amsterdam I O2O4638100 / admin@frankendaelschool.nl
Von Liebigweg 68 / lO97 RP Amsterdam / O206946658 / admin@-frankendaelschool.nl
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De Na Schoolse Activiteiten (NSA) op de Frankendael

worden twee keer per schooljaar georganiseerd.

Voor alle workshops (met uitzondering van het

schaatsen) vragen wij een eigen bijdrage van € 20,00. Dit

kunt u contant betalen bij Nel op kantoor of overmaken

op iban: N1531NG80005029098, basisschool

Frankendael/kampen. Graag de naam van uw kind, de

groep en locatie vermelden en de naam van de

workshop.

Enkele spelregels:

o ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en
brengen van de kinderen naar de Hogeweg locatie of
Jaap Edenbaan

. De aanvangstijd is voor iedere workshop L4:1"5 uur,
zodat je de tijd hebt om naar de andere locatie te
gaan.

o Ouders mogen pas aan het eind van een workshop
de school in om hun kind te halen. Dit vanwege de
rust in school, maar ook omdat in de hal ook
workshops plaats vinden.

o lnschrijven kan alleen via het inschrijfformulier. Dit
krijg je bij dit boekje.

o Geef je inschrijfformulier af bij juf Nel of mail het
naar: administratie.frankendael@amosonderwiis.nl

r Uiterlijk 30 oktober moet het formulier bij ons
binnen zijn. Daarna kan er niet meer worden
deelgenomen !

o De workshops starten alleen bij voldoende
aanmeldingen, schrijf dus op tijd inl Bij teveel
aanmeldingen voor een workshop gaan we loten.

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

e 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

NSA.

Namens het team van de Frankendaelschool

Juf Nel en meester Peter

Fra n kendael

Na Schoolse Activiteiten

Schooljaa r 2019-2020
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Uitleg over enkele workshops:

Schaatsen

De schaatslessen vinden plaats op de Jaap Edenbaan en worden verzorgd door trainers

van de Jaap Edenbaan ln de kostprijs zijn inbegrepen toegang tot de ijsbaan en

schaatshuur. Na goedkeuring van de trainer mag je ook op je eigen schaatsen deelnemen

We kunnen daarvoor echter geen korting geven. De lessen starten in december of na de

kerstvakantie. De cursusdag wordt maandag maar de tijd is nog niet bekend.

De kosten bedragen €65,00

Diembé

Tijdens de workshop leer je hoe je met drie (de bass, de slap en de tone) verschillende

ritmes op een Afrikaanse trommel (djembe) kunt spelen.

Voel iir:i ritme, beweeg ji: beter.

Kunstenmakers:

Werken met diverse materialen en je creativiteit laten zien .Ben jij een nieuwe Karel

Appel of Mondriaan?

Techniek:

Ben je een onderzoeker? Knutsel, je graag? Schrijf je dan in voor Techniek. Werkstukken

maken met elektriciteit, magnetisme en zonnecellen, Werken met hout, ijzerdraad en

verf. Elk werkstuk doet het en je mag het natuurlijk mee naar huis nemen.

Freerunning:

Je hebt het wel vast gezien op straat:jongeren die op de straat gymnastische

sprongen, swings, flips, ... gebruiken om verschillende obstakels te overwinnen.

Deze jongeren beoefenen een sport die Freerunning en Parkour wordt genoemd

De rest van de workshops'spreken voor zicheelf



naam:
groep:

telefoon:

Handtekening ouder:

aanmeldenDag activiteit groep locatie

maandag kleutergym 1en 2 Hogeweg

maandag schaatsen stlm8 iaap Eden

dinsdag techniek 5t/m8 Hogeweg

dinsdag Freerunning 5t/m8 Hogeweg

woensdag schaken 4tlm8 Hogeweg

woensdag kunstenmakers Stlm 6 Hogeweg

woensdag sprookjestheater I en2 Hogeweg

donderdag lego 3tlm6 Hogeweg

donderdag basketbal 7en8 Hogeweg reeds gestart

vrijdag turnen 3en4 Hogeweg

vrijdag djembe 3tlm8 Hogeweg


