
 
 

 

Naam: : Taalvaardigheid met “Bloek” 
Wat  : Samen lezen en voorgelezen worden. 
Wie  :  4-6 jaar  
Tijd  : 15.45-16.30 uur in de @rchibieb op de 1ste verd. 
Kosten  : € 15,00  reeks van 5 lessen 

Datums : 17 & 23 januari  3, 6 & 16 februari (verschillende dagen) 
Datums : 2, 9, 14, 21 &30 maart, 5 , 10 & 18 april ( ,,                    ,, ) 
 

Naam  : Basketbal met Almere Pioneers 

Wie  : 6 - 12 jaar 
Tijd  : 15.30- 16.30 uur in de sportzaal op de 1ste verd. 
Start  : 16 januari tot en met eind juni 
Kosten : € 0,50 per les 

Naam  : Zaalvoetbal  
Wat  : Om te spelen en te leren. 
Wie   : 7-10 jaar   
Tijd  : 15.30– 16.30 uur , elke week    
Waar  : In de sportzaal op de 1ste verd. 
Kosten : € 1.00 per les 
Start  : 24 januari tot eind juni  

 

Naam  : Opstap  
Wat  : Een spelprogramma voor gezinnen met kinderen.                 
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar, die wat extra hulp kunnen 
 gebruiken om beter mee te komen op de basisschool. Met het   pro-
gramma kunnen de ouders thuis hun  kind voorbereiden op     
groep 3. 
Tijd  : 08.30-10.30 uur , vanaf 10 januari  
Waar  : In het Eilandenhuis 
KP  : Sebnem Koldas  
Tel  : 06-52421774 ( www.opstapalmere.nl)  
 

Naam  :  Technisch lego 
Wat  :  Bouwen met lego en  je werkstuk laten bewegen!! 
Wie   :   6– 12 jaar 
Tijd  : 15.30 -  17.00 uur  
Waar  :  Crea-atelier op de 1ste verd. 
Reeks 1 :  17, 24 &31 januari , 07 februari , kosten € 15,00  
Reeks 2 :  7, 14,21 & 28 maart, kosten € 15,00 
 

Naam  : Peutergym (Droomspeelbus) 

Wie  :  2.5 -  4 jaar 
Tijd  : 10.30 -  11.15 uur  
Prijs  : € 0.50 per les 
Waar  : In de sportzaal op de 1ste verd. 
KP & datums : zie website  www.droomspeelbus.nl  
Start  :  17 januari ( 31 januari niet) tot eind juni  
 

Naam  : Peuterdans brede school 
Wie  : 2.5– 4 jaar 
Tijd  : 10.00– 10.45 uur 
Waar  : In de Spiegelzaal 
Kosten : € 2,50 per les 
Start   : 18 januari tot eind juni 
 

Naam  :  Kinderraad brede school de @rchicrew 

Wat  : Meedenken, praten en organiseren op school en in de 
               wijk. Leuke activiteiten ontwikkelen en zelf uitvoeren . 
KP  : Activiteiten coördinator en 2 HBO stagiaires CMV 
1ste project :  Organiseren van de “Archi talentenshow “in Place2B 
     Op 15 februari, meer info komt nog. 
2de project : Organiseren van de Koningsdag op 27 april. 
Start  :  Inschrijvingen niet meer mogelijk ! 
Wie wel? :  De groep kinderen die vorig jaar ingeschreven waren. 
Kinderen kunnen in het schooljaar 2017/2018 zich weer inschrijvingen 
voor deelname in de Kinderraad. 

 

Naam  : Muzieklessen op djembe’s en percussie instr. 
Wie  : 6 - 12 jaar 
Tijd  : 13-15 -  14.00  uur  in het crea-atelier op de 1ste verd. 
Datum  : 01 febr. en dan 1 x per mnd workshop tot aan eind mei 
Kosten : € 5,00  per workshop   
KP   : Paulien Floor & check : www.kindergitaar.com 

Januari tot en met juni  2017 

Naam  : “Creatastisch “ met beeldende kunst 
Wat  : Werken met diverse materialen en thema’s 
Wie  :  4 tot 7 jaar  
Tijd  : 15.15- 16.45 uur 
Workshop :  26-01, 2,9 & 16 februari  
Wie    : 8 tot 12  jaar 
Workshop :  6 & 20 april, 4, 8, 11 & 18 mei (expositie) 
Kosten : € 2.50 per workshop in het crea-atelier op de 1ste verd. 
 

Nam:  : Peuteryoga  
Wat  : De kinderen leren op spelenderwijs hun lichaam   
    kennen . Goed voor de motoriek en voor het focussen. 
Wie  : 2.5-4 jaar  
Tijd  : 10.15- 11.00 uur 
Waar  : In de spiegelzaal 
Kosten : € 15,00, reeks van 5 lessen 
Reeks 1 : 26 januari, 2,9 & 16 februari, 2 maart 
Reeks 2 : 9,16, 23 & 30 maart, 6 april 
 

Naam  : Leren Schminken ! Met SweetartZZ 

Donderdagen :  09 februari & 20 april  van  15.45-17.45 uur 
Wie  : 10+  (ook ouders/verzorgers welkom!l  
Kosten : € 5.00 per workshop per persoon 

Naam  : Koffieochtend voor ouders/verzorgers  
Wanneer : Donderdag 08.30-10.00 uur, info bel naar de school  
    tel: 036- 5214791 

Naam  : Multiculti vrouwengroep 

Waar  : In het Eilandenhuis 
Tijd  : 9.30-11.30 uur, 1 x per maand op vrijdag  
KP  : Dicky Verkuyl 
Tel  : 036-5213106 

  Gerrit Th. Rotmanlaan 28 , Stripheldenbuurt: 
Naam  : Antilliaans koken met KUMILAMOR 
Wie  :  Voor kinderen en ouders/verzorgers 
Kosten  : € 5,00 per  workshop 
Waar  : In de keuken op de 2de verd. basisschool het Drieluik  
Tijd  : 15.30-17.00 uur 
Wanneer :  13 & 20 maart 

Naam  : SamCoaching — voor kids  en ouders 

    Coaching gericht op “het kiezen van een passende mid -
     delbare  school”, en alle keuzes op weg naar de brug                 
                 klas, in BC de Cartoon! 
Wie  : groep 7/8 en brugklassers  
Kosten : Oriënterend gesprek gratis! 
Info : www.samcoaching.nu// tel: 06-53517623  
Wanneer :  Op de maandagen & op afspraak! 

TIO  : Sporten in de Rode Kooien na schooltijd 
Wie  :  8 -  14 jaar,  gratis activiteit! 
Dinsdag  : van 15.30– 17.30 uur 

TIO  : Op het kunstgrasveld bij de Regenboogbuurt 
Woensdag  : 15.30 -  17.30  uur , gratis activiteit! 

mail naar  : b.zonneveld@talentinopleiding.nl 
Inschrijven : Niet nodig  ! 
                                

Buurtcentrum EveNaarHuis       : info zie  www.deschoor.nl  

De Nieuwe Bibliotheek : info zie www.denieuwebibliotheek.nl  

Jeugdland Buiten Huttenbouw      : info zie www.deschoor.nl 
 

Inschrijvingen : van te voren verplicht en alleen start bij 
genoeg deelnemers. Informatie over de Brede School  
activiteiten neem contact op met: 
Gwen Claasz Coockson Tel: 06-52420463 of 
Activiteiten coördinator Mail: claasz@deschoor.nl  
Studiedagen & Vakanties      Geen activiteiten 

OBS de Archipel    tel: 036-5214791 

KDV Smallsteps   tel: 036-5240720 

PSZ Smallsteps   tel: 036-5240720 

De Schoor    tel: 036-5278500 

 
 


