
Workshop periode 21

Hieronder vindt u de workshop planning voor
periode 21. Dit is de periode na de herfstvakantie
tot de kerstvakantie. U kunt uw kind inschrijven voor
de workshops vanaf woensdag 6  oktober. De
sluitingsdatum voor de inschrijving is maandag 18
oktober (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 3 tot en

met groep 8

skills and control Week: 44 en 45

2 dinsdagen

2 en 9 november

€ 2,00

Totale kosten:

€ 4,00

Gymzaal

Maximaal aantal
inschrijvingen
30.

Graag in
gymkleding.

Voetbalacademie Skills & Control biedt een kennismakingspakket van 2
clinics aan. De bedoeling is om kinderen kennis te laten maken met
voetbal waarbij onze trainers hun uiterste best zullen doen de kinderen
te enthousiasmeren en inspireren in beweging te komen en blijven.
Voor de kinderen die basisvaardigheden al beheersen gaan we werken
aan de gevorderde technieken die bij voetbal komen kijken.

Wij kijken er nu al naar uit om met jou aan de slag te gaan.

Begeleiders: twee trainers van het team Skills & Control



Voor wie Welke workshop Weken Kosten Plaats

groep 5 tot en

met groep 8

Toneel / drama Week: 48 en 50

Donderdag 2 en 16

december

€ 2,00 per les

Totaal € 4,00

Lokaal

Hoge gebouw

Maximaal aantal

inschrijvingen:

20 kinderen.

Toneel

Worden wat je wil! Al
spelend duiken we in
verschillende beroepen,
spelen rollen en maken
scènes. Zit je droombaan
erbij? Verzoekjes zijn
mogelijk!

Begeleidster:
Elleke Cremers
Kunst Educatie Walcheren

Groep 5 tot en
met 8

Slagwerkschool
Rondomtrom
Sambaband

Week:  48, 49
Dinsdag 30
november  en 7
december

€ 2,00 per les

Totaal: € 4,00 uur

Lokaal hoge
gebouw

Maximaal 25
leerlingen

Slagwerkschool Rondomtrom

Altijd al willen trommelen? Met onze workshop Sambaband kan je dit zelf spelen,
ontdekken en plezier aan beleven! Tijdens onze  workshops staat samen trommelen
centraal, dagen we je uit om ook zélf ritmes te bedenken en vertellen we over de
tradities van de diverse landen en instrumenten. D.m.v. voor- en naspelen studeren
we dan een compleet samba ritme in. Dit alles in een ontspannen sfeer met veel
humor en hilariteit!

Begeleiders: van de slagwerkschool Rondomtrom



Groep 1 tot en

met 8

Creatief met
kerst

Week: 50 en 51

2 maandagen:

13 en 20

december

€ 2,00 per les

Totaal € 4,00

lokaal hoge gebouw

Maximaal aantal:

16 kinderen

kerstknutsels

We gaan deze workshop aan de slag met

verschillende kerstknutsels.

Ben je benieuwd welke, schrijf je

dan snel in!

Begeleidster: Jozé Murre 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.


