Extra editie26 augustus 2015

Beste ouders en verzorgers,
Deze extra editie staat in het teken van de naschoolse activiteiten voor dit schooljaar. Elke aanbieder
stelt zichzelf middels deze nieuwsbrief aan u voor. Indien de activiteit niet op school plaatsvindt,
halen de aanbieders de kinderen op van school en brengen hen naar de betreffende locatie.
Informatiemarkt
Binnen korte tijd zal een informatiemarkt georganiseerd worden op school waar onderstaande
organisaties zichzelf presenteren. Op deze markt heeft u de gelegenheid kennis te maken met de
organisaties, vragen te stellen of uw kind in te schrijven. De datum van de informatiemarkt wordt
zeer binnenkort bekend gemaakt.
We hopen dat veel ouders dan even langskomen!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep naschoolse activiteiten (Diane Bobeldijk, Souad Saarig, Staffan van der Veen, Marjo
Teuling)
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Bootcamp USA:
Mijn naam is Deniz Kumas en ik ben van beroep oa personal trainer, kickbox trainer en PMT
therapeut. Ook komend schooljaar ga ik weer Bootcamp lessen geven. Bootcamp is een methode
bedacht om Amerikaanse soldaten te trainen. Doel van de lessen is om je fitter en sterker te voelen,
maar vooral om lekker samen met anderen op een leuke manier te bewegen. Dit alles op je eigen
niveau zodat een ieder het maximale uit zichzelf kan halen. Het is lekker afwisselend omdat iedere
les weer uit andere onderdelen kan bestaan. Tijdens de training zullen de kinderen samenwerken,
actief bezig zijn maar ook persoonlijke uitdagingen aangaan.
We gaan starten met minimaal 8-10 kinderen, zodat er veel aandacht is voor iedereen.
We gaan bouwen aan conditie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en respect. We doen elke week een
stukje zelfverdediging en gaan vooral veel plezier met elkaar maken!
De training bestaat uit verschillende onderdelen: estafette, Free Run elementen, touwtrekken,
opdrukken, buikspiertraining, conditie training, boks en kickbox oefeningen (zonder fysiek contact),
kruipen, klimmen, sjouwen en team spelen. De bootcamp is voor alle kinderen vanaf groep 3 op
donderdag en van 15.15 tot 17.00 in de grote gymzaal. Er is plek voor minimaal 6 en maximaal 10
kinderen. De kosten zijn €9,95 per les inclusief versnapering, drinken en materialen.
Opgeven kan via: kumasd@hotmail.com of 06-43928122
Schaken
Op dinsdagmiddag wordt er van 15.15 uur tot 16.30 uur schaakles gegeven op de Pinksterbloem in
de grote gymzaal. De lessen kosten €5,50 per les. Meestal worden de lessen gegeven in blokken van
ongeveer 10 lessen. Het is mogelijk om een proefles te doen.
De opbouw van de lessen is als volgt: de eerste 30 minuten oefenen en daarna wordt er tegen elkaar
geschaakt.
Je kunt je aanmelden bij Allaert Troost op dinsdagmiddag als hij op school is, of je kunt een mail
sturen: allaerttroost@gmail.com.
Zezingtzespeelt:
Monter voorwaarts. Het ‘Kinderkoor van de Pinksterbloem’, inclusief zangles!
Iedere maandagmiddag, om kwart over drie neem ik uw kind mee naar de studio in het souterrain
van de school.
Na wat drinken en een hapje, gaan we een half uurtje op een speelse manier met de zangstem aan
de slag, voordat het echte zingen begint.
Ik werk sinds een tweetal jaar met de Lichtenberger Methode, waarin me nog steeds verder aan het
bekwamen ben.Ongemerkt vind de stem zijn natuurlijk plek, en van daaruit wordt het zingen steeds
plezieriger en lijkt moeiteloos.We zingen ‘gouwe ouwe’ kinderliedjes, maar ook klassiek repertoire
komt aan bod.
Om 16.30 uur begeleid ik de kinderen weer naar boven.
Inclusief natje/droogje en zangmap met inhoud en vraag ik per kind voor de periode na de
zomervakantie tot aan de kerst 225 euro.
U kunt uw kind voor dit half jaar inschrijven via de mail: monique@zezingtzespeelt.nl
Om te starten heb ik minimaal 8 kinderen nodig (van 4 tot 7 jaar) en maximaal 15.

Kids actief united:
KIDS aktief United is een sport- en activiteiten BSO die zich ten doel stelt 'aktief' bezig te zijn met
kids. Zo kunnen we motorische vaardigheden verbeteren, zelfvertrouwen vergroten, samenwerken
stimuleren en sluiten we aan bij hun 'aktieve' leefbehoefte. Belangrijke bijkomstigheid is dat wij kids
spelenderwijs kennis willen laten maken met de diverse sporten om zo een bewustere keuze te
kunnen maken bij hun eventuele sportkeuze. Hierbij betrekken wij sportopleidingen, lokale
sportverenigingen en organisaties. Wij werken met sportmodules en professionele sportmaterialen.
BSO Kids Aktief United heeft bevoegde pedagogische instructeurs, allen voorzien van een VOG. Het 4
ogen principe staat voorop bij ons. Verantwoorde tussendoortjes, fruit, drinken en sportkleding zijn
inbegrepen. Enig vereiste is deugdelijk sportschoeisel. In de winter en met slecht weer bieden wij
alternatieve sport- en activiteiten programma’s. In de vakanties zijn er diverse sportprogramma’s en
sportkampen. Wij maken gebruik van de faciliteiten van voetbalvereniging Wartburgia. Kids Aktief
United is het sportiefste, leukste en goedkoopste alternatief voor naschoolse opvang!
Dagen: maandag, dinsdag, donderdag
Max. aantal kinderen: 10 per dag
EEN OVERZICHT VAN HET RUIME AANBOD VAN KIDS AKTIEF UNITED:
• tennis • hockey • streetdance • boksen • pasta maken • waterraket bouwen • kanovaren • sportspeurtocht
• yoga • workshop filmverhaal maken • theater workshop • pizza bakken • ultimate frisbee • voetbal •
paardrijden • hut bouwen • disco bingo • boogschieten • honkbal

Kids Aktief biedt twee flexibele pakketten aan. U kunt kiezen voor opvang gedurende het hele jaar
(pakket 1), alleen opvang tijdens de schoolweken en 3 weken vakantie of alleen opvang tijdens de
vakanties (pakket 2). U kunt ook pakket 1 aanvullen met pakket 2 door incidenteel extra
opvangdagen te nemen.
Pakket 1: 52 weken opvang (gehele jaar opvang) a € 6,15 per uur
Pakket 2: 43 weken opvang (schoolweken & 3 vakantieweken) a €6,50 per uur
Pakket 3: Incidentele opvang (alleen vakanties & incidentele opvang) a € 6,75 per uur
MK24:
Met veel plezier starten we na de zomer wederom met ons naschoolse jaarprogramma KinderKunst!
bij MKkinderen/MK24.
KinderKunst! is het educatieve kunst jaarprogramma voor alle kinderen van de basisschool. In het
prachtige pand aan de Mauritskade 24 staan wij voor kwaliteit, creativiteit en diversiteit in een
veilige en gezellige sfeer. Het kunstprogramma is zo ingedeeld dat de kinderen om de 8 weken met
een ander (ver)beeldend vak aan de slag gaan. Ze hebben daarin de keuze uit verschillende cursussen
zoals: schilderen, zeefdrukken, druktechnieken, keramiek, animatie, fotografie, techniek, timmeren,
tekenen en textiel.
De kinderen stellen door het jaar heen hun eigen persoonlijke kunstpalet samen en hebben aan het
einde 5 kunstcursussen gevolgd. De cursussen worden gegeven door vakbekwame kunstdocenten
met specifieke expertise. Zij maken gebruik van een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

We bieden het programma aan op de maandag, dinsdag en donderdag. We starten op maandag 17,
dinsdag 18 en donderdag 20 augustus 2015. De wekelijkse cursussen beginnen om 15.45 en duren
tot 17.15.
Het hele jaarprogramma kunt u vinden op: www.mkkinderen.nl
Voor kinderen van de Boekmanschool, de ASVO (via speeltuin) en de 4de Montessorischool de
Pinksterbloem is er een ophaalservice. Tegen een kleine vergoeding worden de kinderen van school
opgehaald, waardoor het een meer dan volledige vervanging wordt van een middag naschoolse
opvang.
Contact: mkkinderen@gmail.com
Website: www.mkkinderen.nl
Het Kinderatelier: jouw ideeën komen tot leven.
Het Kinderatelier is sinds 2010 de ideale buitenschoolse activiteit voor kinderen die hun creativiteit
graag de vrije loop laten.
Onder leiding van beeldend kunstenaar Susann Ritterman komt ieder kind met veel plezier tot unieke
kunstwerken in deze werkplaats voor beeldende vorming. De kinderen ontdekken hun eigen
creativiteit, ontwikkelen het vermogen om ideeën vorm te geven en maken kennis met diverse
materialen en hun mogelijkheden. Net als op school bestaan de groepen uit kinderen van
verschillende leeftijden en zijn er kinderen die al jaren komen en kinderen die voor het eerst
deelnemen.
Iedere les begint met een tekenstudie – naar de natuur tekenen zoals zelfportret, plant of dier.
Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze willen ze doen. Er is werkplek voor hout om te timmeren
en te bouwen. Er is een naaiatelier met 3 professionele schoolnaaimachines om bijvoorbeeld tassen
of knuffels te naaien. Ze kunnen tekenen en schilderen. Regelmatig is er een workshop met ander
materiaal, zoals speksteen, zeepgieten of betonstorten.
Deelname:
Dagen:
Tijd:
Groepen:
Voor wie:
Extra:
Let op:

abonnement voor een heel of een half schooljaar
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
uit school van 15.15 tot 17.15 uur
5 tot 10 kinderen
van 6 tot 12 jaar
ophalen van school, incl. tussendoortje en drinken, korting voor 2e kind uit gezin
tijdens studiedagen en schoolvakanties zijn er geen lessen

Prijzen
- Jaarabonnement (41 weken / € 7,10 per uur) = € 582,20
- Halfjaar abonnement tot kerstvakantie (16 weken / € 7,50) = € 240,- Halfjaar van januari tot zomervakantie (25 weken / € 7,50) = € 375,Opgeven via het inschrijfformulier op de website of via e-mail. Vraag ook naar de speciale
strippenkaart voor 5 losse lessen a 80,-.
www.hetkinderatelier.com of susann.rittermann@gmail.com
Marcusstraat 52, 1091 TK Amsterdam

Spaanse lessen
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf te introduceren. Mijn naam is Isabel
Contreras en ik ben 32 jaar en afkomstig uit Chili. Sinds oktober 2014 woon ik in Amsterdam met
mijn Nederlandse partner. Mijn moedertaal is Spaans en ik ben momenteel Nederlands aan het
leren.
De afgelopen 6 jaar heb ik op basisscholen en middelbare scholen gewerkt als Engels lerares en
coördinator. Sinds mijn komst naar Nederland heb ik op vrijwillige basis als Spaans lerares gewerkt
op de basisscholen Brede School De Kinkerbuurt en Brede School Annie M.G. Schmidt. Dit was voor
kinderen van groep 4 t/m 8, verdeeld over drie verschillende niveaugroepen. Daarnaast geef ik
Engelse bijles aan Spaanstalige volwassenen. Momenteel werk ik als Engels lerares en mentor op een
taalschool in Amsterdam.
In de maanden dat ik gewerkt heb op de scholen in Amsterdam heb ik een zeer goede relatie
opgebouwd met de kinderen. Ik heb gemerkt dat de Spaanse lessen een positieve impact hadden op
de kinderen, wat betreft studieresultaten maar ook op het gebied van betrokkenheid en plezier op
school.
Door de positieve ervaringen wil ik graag het lesgeven op basisscholen uitbreiden. Daarom bied ik
mijn Spaanse lessen aan als extra-curriculaire activiteit.
Het betreft in totaal 12 Spaanse lessen verspreid over drie maanden. De lessen zullen wekelijks
plaatsvinden op dinsdagen van 15.30 tot 16.30 uur.
De kosten zijn € 10,00 per leerling per les, dus € 40,00 per leerling per maand.
Voor de lessen geldt dat het aantal deelnemers minimaal 4 moet zijn en maximaal 10 mag bedragen.
Het is belangrijk dat de kinderen ongeveer dezelfde leeftijd hebben.
Voor vragen en aanmelding kunnen de ouders mij bereiken op het telefoonnummer 06-16519294 of
per e-mail: isabel.contrerasc.2015@gmail.com
Circus Boost
Boost geeft wekelijks circus- en toneelles aan kinderen. We hebben nog plaats in de volgende
groepen:
Dinsdag: Circusles voor beginners 9 + van 15.45-17.00 uur
Woensdag: Circusles voor beginners 6+ van 13.30-14.45 uur
Donderdag: Toneelles (met veel beweging) beginners 9+ van 15.45-17.00 uur
Zaterdag: Circusles voor beginners 6+ 9.30-10.45 uur
Een proefles is gratis! Lessen zijn 33 lesweken, geen les tijdens de schoolvakanties, kosten zijn 275,We beginnen weer op maandag 14 september.
Bekijk voor meer informatie over Boost onze website: cwboost.nl of stuur een mail naar:
info@cwboost.nl
Sanne Bots de Wit; Circuswerkplaats Boost 06-52012046 of www.cwboost.nl

Extra Naschoolse Activiteiten 2015
Beste ouders en verzorgers,
Deze extra editie staat geheel in het teken van naschoolse activiteiten. We zijn er
trots op dat we naast het bestaande aanbod nieuwe activiteiten van Pier K
kunnen aanbieden tegen een lager tarief. Wij denken dat er hierdoor meer
variatie is die kinderen zal aanspreken en het voor meer ouders haalbaar is om
hun kind in te schrijven.

Wees er snel bij want vol =vol > Aanmelden voor 30 september >
U hoort een week van te voren of de cursus doorgaat of niet >
Gaat alleen door bij minimaal 12 deelnemers en Maximaal 15
deelnemers per activiteit.
Alleen Online inschrijven via de volgende link:
Inschrijfformulier naschoolse activiteiten Pier K (let op! Bij klas kind moet u de
groep van uw kind invullen met een cijfer, bijvoorbeeld 7 voor een kind uit groep 7)

………………………………………………………………………………………………
Kleuterdans Groep 1-2 Dans je mee ?
Met liedjes en verhaaltjes zorgen we voor de nodige lichaamsbeweging voor je
kind. We gaan dansen, springen en huppelen! Op een ontspannen en speelse
manier leren de kleintjes hun creativiteit en beweeglijkheid van hun lijf te
ontdekken. Tijdens de laatste les sluiten we feestelijk af.
Datum: Maandag 5 okt t/m 14 december (10 lessen)
Tijd: 15:30 tot 16:30
Prijs: 60, euro voor 10 lessen (per leerling) 6 euro per les

Muzikale oriëntatie - Groep 1-2
In deze lessenserie die Pier K op school geeft, maken kinderen kennis met
slagwerk-, blaas- en snaarinstrumenten. Wat is er leuk aan zelf muziek maken?
Actief ontdekken, bedenken, improviseren en daarnaast vooral ervaren wat de
meerwaarde is van zelf muziek leren maken.
Ritme en melodie. Met behulp van kleine slagwerkinstrumenten wordt het
ritmegevoel ontwikkeld. Met xylofoon, klokkenspel en keyboard wordt het gehoor
gestimuleerd.
Datum: woensdag 7 okt t/m 16 december (10 lessen)
Tijd: 12:30 tot 13:30
Prijs: 60, euro voor 10 lessen (per leerling) 6 euro per les

Hip hop / streetdance Groep 7-8
Onder leiding van een professionele dansdocent ga je aan de slag met de basis
van hiphop/streetdance. Tijdens deze streetdance lessen worden
basisbewegingen aangeleerd en uitgebouwd naar professionele choreografieën.
Je werkt gezamenlijk in een aantal lessen naar een complete dans toe.
Datum: woensdag 28 okt t/m 13 januari (10 lessen)
Tijd: 12:30 tot 13:30
Prijs: 60, euro voor 10 lessen (per leerling) 6 euro per les

Striptekenen - Groep 7-8
Je leert zelf figuren bedenken en een leuke verhaallijn ontwikkelen. Maak je
eigen superheld! Veel kinderen lezen graag stripverhalen. Bijna iedereen kent
Donald Duck, maar er is zo veel meer in stripland dan deze goedgeluimde eend
in matrozenpak. Je kunt striptekenen heel goed zelf leren. Heb je lekker veel
fantasie, teken je graag en bedenk je graag verhalen? Dan zit er misschien wel
een goede striptekenaar in jou! In deze korte cursus leer je alles wat nodig is
om een goede striptekenaar te worden. Natuurlijk leer je zelf figuren bedenken,
maar ook een leuke verhaallijn bedenken en natuurlijk technische zaken als
kaders, beletteren, lay-out, speciaal tekenmateriaal en nog veel meer. Na de
lessen neem je een zelfgemaakt stripverhaal mee naar huis.
Datum: maandag 5 okt t/m 14 december (10 lessen)
Tijd: 15:30 tot 16:30
Prijs: 65, euro voor 10 lessen (per leerling) 6,50 per les

Inschrijfformulier naschoolse activiteiten Pier K

