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BREDE SCHOOL DE KLIMROOS 

 

september – december 2020 

 

 

DINSDAG: 

Schaken voor beginners/Chess for beginners (groep 3 t/m 6) 14.30 – 15.45 uur 

Atletiek/ athletics (groep 4 t/m 8) 17.00 – 18.30 uur 

DONDERDAG: 

  Wunderle’s Kinderkunst/Art (groep 1 t/m 3) 14.30 – 15.30 uur 

  Koken en Bewegen/Cook and Move (groep 5 t/m 6) 15.30 – 17.00 uur 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DINSDAG                                                       

 

Schaken voor beginners (voor groep 3 t/m 6) 

Wil je wel eens van je vader winnen met schaken? Of wil je je moeder 

uitleggen wat schaakmat is? Vind je het leuk om puzzels te maken? In 10 

lessen ontdek je hoe leuk schaken is. Aan het einde doe je mee aan een 

echt schaaktoernooi. Spannend, maar ook ontzettend leuk. De 

schaaklessen worden begeleid door een gediplomeerde schaaktrainer 

van SamenSchaken.  

 

Chess for beginners. In 10 lessons you learn how nice chess can be. At the 

end you participate in a real chess tournament. 

  

start: dinsdag 29 september 

leeftijd: groep 3 t/m 6 

data: dinsdag 29 september, 6, 13, 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november, 1 

en 8 december 

tijd: 14.45 – 15.45 uur 

door: schaaktrainer van SamenSchaken 

plaats: ouderlokaal  
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DINSDAG 

 

Atletiek (groep 4 t/m 8)  

Wat een mooie kans om 10 keer mee te trainen met atletiekvereniging 

U-track! Onder leiding van meester Juul wordt er in verschillende 

leeftijdsgroepen gewerkt aan de basisbeginselen van atletiek. Op 20/10 is 

er geen les i.v.m. de vakantie.  

 

What a great opportunity to train with athletics club U-track! Under the 

guidance of the teacher, Juul, the basic principles of athletics are learned in 

different age groups. On 20/10 there is no lesson because it's a holiday.  

 

start: dinsdag 29 september 

leeftijd: groep 4/5/6/7/8 

data: dinsdag 29 september, 6, 13, 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november, 1 

en 8 december  

tijd: 17.00 – 18.30 uur  

door: atletiekvereniging U-Track, Bart en Juul 

plaats: Atletiekbaan Amaliapark, Maartvlinder 70, Utrecht  

U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen 

en ophalen van uw zoon of dochter naar de atletiekbaan. 

aanmelden: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ 

info: www.u-track.nl 

 

 

 
 

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/?course_day=Woensdag
http://www.u-track.nl/
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DONDERDAG 

 

Wunderle’s Kinderkunst (voor groep 1 t/m 3) 

Beleef de herfst!  

Waarom worden schapen niet echt nat in de regen? Wat gebeurt er 

allemaal in het bos wanneer het herfst wordt? Hoe houden dieren zich 

warm? We onderzoeken veren en wol, doen proefjes en ontdekken hoe 

de natuur verandert en hoe dieren leven. Met elk onderwerp gaan we 

creatief aan het werk met een kunstwerk. We gebruiken verschillende 

materialen en technieken: speksteen, draad, klei, wasco, ecoline, 

druktechniek, vilten en veel meer. Je eigen creativiteit krijgt hierbij alle 

ruimte. Ontdek het allemaal en breng je eigen ideeën mee! 

 

Wunderle’s Art for children.  Experience autumn! We research feathers and 

wool, do experiments and discover how nature changes and animals live. 

We use different materials and techniques, soapstone, wire, clay, wax, 

ecoline, printing technique, felting, to make your own works of art. 

 

start: donderdag 1 oktober 

leeftijd: groep 1 t/m 3 

data: donderdag 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november, 3, 10 

december 

tijd: 14.30 – 15.30 uur  

door: Verena Willems van Wunderle 

plaats: Maaklab 
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DONDERDAG 

 

'Koken met Julia en bewegen met Randy' (groep 5 t/m 8) 

Houd je van bewegen? En wordt je ook blij van koken? Dan is dit een 

activiteit voor jou! Een unieke combinatie van 'koken en bewegen'. Met 

Randy ga je de 'tofste moves' maken en met Julia maak je de heerlijkste 

creatieve gerechtjes en altijd gezond! We starten gezamenlijk en daarna 

wordt de groep opgesplitst in 2 groepen. Vervolgens gaat 1 groep koken 

en 1 groep bewegen. Halverwege de les switchen we en gaat de andere 

helft van de kinderen koken of bewegen.  

 

Cook and Move with Julia and Randy: a unique combination. With Randy 

you make the coolest moves and with Julia you make the most delicious 

and healthy dishes. We start together and afterwards we split up, one 

group start with cooking, the other with moving and then a change again. 

 

start: donderdag 1 oktober 

leeftijd: groep 5, 6, 7, 8  

data: donderdag 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november, 3 en 10 

december 

tijd: 15.30 – 17.00 uur  

door: Julia van Soupa en Randy buurtsportcoach van SportUtrecht 

plaats: Buurtcentrum Bij de Buren, Eerste Oosterparklaan 76 

maximum aantal kinderen: 20 

 

            
 

__________________________________________________________________________________________

Voor alle cursussen inschrijven via de website van Brede School De Klimroos: 

https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos/activiteiten/   

De activiteiten starten in de week van 29 september.  

Een week voorafgaand krijgt u bericht of uw kind definitief geplaatst is. 

Wees er op tijd bij en let op de juiste leeftijdsgroep voor uw kind. 

Kosten:  5 € voor 10 lessen (contant betalen bij de 1e les)  

Informatie: Hester Bruinsma, coördinator Brede School De Klimroos 

M: info@bredeschooldeklimroos.nl T: 06 – 401 80 192 

https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos/activiteiten/
mailto:info@bredeschooldeklimroos.nl

