
Workshop periode 18 

Hieronder vindt u de workshops planning voor 
periode 18. Dit is de periode na de kerstvakantie tot 
de herfstvakantie. U kunt uw kind inschrijven voor 
de workshops vanaf vrijdag 28 november. De 
sluitingsdatum voor de inschrijving is donderdag 12 
december (zolang er nog plaats is).  

Een paar belangrijke aandachtspunten die u moet weten rond de workshops:  

1- De kinderen verzamelen direct na schooltijd op de aangeven plaats zoals vermeld is in de 
workshopplanning.  

2- De tijden van de workshop zijn altijd van 14.30 uur tot 15.30 uur tenzij anders is aangegeven 
in de workshop planning.  

3- Aan het einde van de workshop worden de kinderen naar het plein van het atelier / 
mediatheek gebracht (keverplein). Daar kunnen ze om 15.30 uur worden opgehaald door 
ouders. Als uw kind naar de BSO gaat, staat daar een pedagogisch medewerker of een 
leerkracht te wachten die uw kind verder brengt naar de BSO Tuimelaar. Tenzij anders is 
aangegeven in de workshop planning.  

4- Wilt uw kind nog iets eten of drinken voordat de workshop begint, dan kunt u eten en 
drinken meegeven van thuis. 

 

Voor wie Welke workshop Weken Kosten Plaats 

groep 1 tot en 

met groep 8 

VTV Vlissingse 

Turn Vereniging 

Week: 3,4,5 

 

3 maandagen: 

13 januari, 

20 januari, 

27 januari. 

€ 2,00 per les 

 

Totale kosten: 

€ 6,00 

Gymzaal 

Maximaal aantal 

inschrijvingen: 

25 kinderen. 

 

Minimaal aantal 

inschrijvingen 

om te starten: 10 

 

Gymmen en dansen voor jongens en meisjes 
Tijdens de workshop gymmen en dansen gaan we lekker veel bewegen; 
balanceren, slingeren aan een rekstok, bij de Vlissingse Turn Vereniging kan 
het allemaal! 

 
De Vlissingse Turn Vereniging 
is een heel veelzijdige 
vereniging waar je aan allerlei 
activiteiten mee kunt doen. 
Als je al goed kan springen, 
dansen, duikelen of klimmen, 
dan leren wij jou allerlei 
bewegingen en kunsten erbij. 
 
 
 
 
 

We hopen je te zien tijdens de workshop! 
Begeleiders: trainers van de Vlissingse Turn Vereniging. 



 

Groep 6  t/m 8 Typecursus  

 

Tijd van de 

workshop: 

14.30 uur tot 

15.15 uur 

Dinsdagen in 

week: 

2,3,4,5,6,7,8,10, 

11,12,13,14 en in 

week 15 is het 

examen! 

 

 

Totale kosten:  

€ 154,95 

Plaats: 

Personeelskamer 

hoge gebouw 

Minimaal 8 

inschrijvingen 

nodig om te 

kunnen starten. 

 

Maximaal aantal 

inschrijvingen: 

16 kinderen. 

  

 

 

Tijd van de 

workshop: 

14.30 uur tot 

15.15 uur! 

 

  

Typecursus  

Blind met 10 vingers kunnen typen heeft veel 

voordelen. Het kost minder tijd als je niet naar je 

toetsenbord hoeft te kijken. Als je je huiswerk voor 

school snel kan typen, houd je meer tijd over voor 

leuke dingen! Ook kan je je aandacht beter bij de tekst 

houden.  

Met 10 vingers typen gaat zo automatisch, dat je ook 

beter begrijpt wat je typt. Je maakt de laatste les ook 

een examen. Het is niet alleen voor school belangrijk, 

maar ook voor later als je een baan hebt.  

 

Let op! Als u zich inschrijft voor de workshop typecursus dan geeft u 

hiermee toestemming dat de school uw gegevens via de mail deelt met de 

begeleidster van deze workshop. Deze gegevens zijn: naam van uw kind, 

adres, mailadres en telefoonnummer. Zij heeft deze gegevens nodig voor 

het aanvragen van een persoonlijke code voor uw kind. 

 

Begeleidster: Petra (ISM Gigakids) 

 

 

Groep 1 tot en 

met 8 

Creatief met het 
voorjaar 

Week: 6,7,8 

3 dinsdagen: 

4 februari, 

11 februari, 

18 februari. 

€ 3,50 per les 

 

Totaal € 10,50 

lokaal hoge 

gebouw 

Maximaal aantal: 

16 kinderen 

Minimaal aantal 

om te starten: 12 

kinderen 

 

 

Voorjaarsknutsels 

 

We gaan deze workshop aan de slag met  

verschillende kerstknutsels.  

Ben je benieuwd welke, schrijf je dan snel in! 

 

Begeleidster: Joze Mure van Kunstschool Vlissingen 



 

Groep 3  tot en 

met 8 

Toneel Week: 2,3,4 

3 maandagen 

3 februari, 

10 februari,  

17 februari.  

€ 2,00 per les 

 

Totaal € 6,00 

Aula lage 

gebouw 

Minimaal aantal 

om te starten: 

kinderen 12 

Maximaal aantal 

om te starten: 

kinderen 20 

 

Toneel 

 

Tijdens de toneelworkshop gaan 

we aan de slag met verschillende 

basisprincipes rond toneelspelen.  

Hoe sta ik op het podium?  

Wat voor stem gebruik ik bij 

welke rol? 

Hoe beeld ik een emotie uit enz. 

Natuurlijk gaan we veel oefenen 

in groepjes. 

Lijkt je het leuk om mee te doen, schrijf je dan in! 

 

Begeleidster: juf Marieke 

 

 

 

 


