
Workshop periode 20

Hieronder vindt u de workshop planning voor
periode 20. Dit is de periode na de zomervakantie
tot de herfstvakantie. U kunt uw kind inschrijven
voor de workshops vanaf donderdag 1 juli. De
sluitingsdatum voor de inschrijving is dinsdag 20
juli (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 lage gebouw gebracht
(keverplein). Daar kunnen ze om 15.30 uur worden opgehaald door ouders. Als uw kind naar de
BSO gaat, wordt hij/ zij opgehaald door een pedagogisch medewerker

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

groep 5 tot en

met groep 8

Archeologie

Erfgoed Zeeland

(KEW)

Week: 38

2 maandagen

20 en  27

september

€ 2,00

Totale kosten:

€ 4,00

lokaal hoge

gebouw

Maximaal aantal

inschrijvingen:

25 kinderen.

Minimaal aantal

inschrijvingen

om te starten: 10

Archeologie, Erfgoed Zeeland

Een archeoloog van Erfgoed Zeeland komt in de klas vertellen over
archeologie. Hij of zij heeft echte archeologische schatten bij zich.
Hiermee kunnen de leerlingen zelf aan de slag gaan, zodat ze zich voor
even een echte archeoloog voelen.

Begeleiders: Archeoloog Erfgoed Zeeland en juf Marieke/ juf Kelly



Voor wie Welke workshop Weken Kosten Plaats

groep 1 tot en

met groep 8

VTV Vlissingse

Turn Vereniging

Week: 39, 40,42

3 dinsdagen

28 september,

5 oktober en

19 oktober

€ 2,00 per les

Totale kosten:

€ 6,00

Gymzaal

Maximaal aantal

inschrijvingen:

25 kinderen.

Minimaal aantal

inschrijvingen

om te starten: 10

Let op: neem je

gymschoenen

mee.

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 1 tot en

met 8

Creatief met de
herfst

Week: 41,42

2 maandagen:

11 oktober

18 oktober

€ 2,00 per les

Totaal € 4,00

lokaal hoge

gebouw

Maximaal aantal:

16 kinderen

Minimaal aantal

om te starten: 8

kinderen

Herfstknutsels, lekker creatief!

We gaan deze workshop aan de slag met

verschillende materialen rondom herfstknutsels.



Ben je benieuwd welke, schrijf je dan snel in!

Begeleidster: Joze Mure van Kunstschool Vlissingen

Wilt u uw kind opgeven voor een workshop, dan kunt u dit doen via het rekeningnummer
van school:
Rekeningnummer NL36RABO 0349 3747 83 Louise de Colignyschool
T.n.v. naam workshop en voornaam + achternaam kind.
Een leerling is pas ingeschreven als er betaald is.


