
Workshop periode 23

Hieronder vindt u de workshop planning voor periode
23. Dit is de periode na de voorjaarsvakantie tot de
meivakantie. U kunt uw kind inschrijven voor de
workshops vanaf maandag 4 april. De sluitingsdatum
voor de inschrijving is maandag 18 april (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.

Wilt u uw kind opgeven voor een workshop, dan kunt u dit doen via de mail
(a.goudzwaard@onzewijs.nl). De mails worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Vol is vol. U krijgt in beide gevallen bericht. Wanneer u kind mee kan doen aan de workshop
ontvangt u van ons een mail met daarin een betaallink voor de kosten van de workshop.

Voor wie Welke workshop Weken Kosten Plaats

Groep 5-8 Fotografie op

maat

Week: 21, 22

2 dinsdagen

24 en 31 mei

€ 2,00 Lokaal hoge gebouw

Maximaal aantal
inschrijvingen
25 leerlingen

Graag zelf een
fototoestel of
telefoon
meenemen
waarmee je
foto’s kan
maken.

Workshop fotografie op maat

Tijdens deze workshop gaan we
aan de slag met fotografie.
Creatief kijken naar de
wereld om je heen,
compositie, kleurgebruik, etc.
Door middel van leuke en
uitdagende opdrachten gaan we
aan de slag.

Begeleider: Martijn Flinke,  Kunsteducatie Walcheren



groep 1 tot en

met groep 4

Bootcamp Week: 23,24

2 dinsdagen

14 en 21 juni

€ 2,00

Totale kosten:

€ 4,00

speellokaal / buiten

Maximaal aantal
inschrijvingen
30 leerlingen

Bootcamp

Fit worden, echte bootcamp oefeningen leren en samenwerken! Bij
PassievolVitaal kids bootcamp ga je samen met je vrienden de uitdaging aan
om parcours af te leggen. Jouw conditie, snelheid en kracht worden getest.
Dit alles doen wij in leuke spelvorm! Ben jij er bij?

Begeleiders: Michael en Jaimy-Lee

groep 5 tot en

met groep 8

Bootcamp Week: 25,26

dinsdagen

28 juni en 5 juli

€ 2,00 per les

Totaal € 4,00

Lokaal

Hoge gebouw

Maximaal aantal

inschrijvingen:

30 kinderen.

Bootcamp

Fit worden, echte bootcamp oefeningen leren en samenwerken! Bij
PassievolVitaal kids bootcamp ga je samen met je vrienden de uitdaging aan
om parcours af te leggen. Jouw conditie, snelheid en kracht worden getest.
Dit alles doen wij in leuke spelvorm! Ben jij er bij? Schrijf je dan snel in.

Begeleiders: Michael en Jaimy-Lee, PassievolVitaal



Groep 1 tot en

met 8

Creatief met de
zomer

Week: 26,27

2 maandagen:

27 juni en 4 juli

€ 2,00 per les

Totaal € 4,00

lokaal hoge gebouw

Maximaal aantal:

16 kinderen

Zomer knutsels

We gaan deze workshop aan de slag met

verschillende zomer knutsels

Ben je benieuwd welke, schrijf je

dan snel in!

Begeleidster: Jozé Murre van Kunstschool Vlissingen


