
 

Cursusaanbod na schooltijd
voor de groepen 1 t/m 8 van de scholen

OBS Waterrijk, KBS Hof ter Weide en PC De Ridderhof
Periode 1: 25-09-2017/ 08-12-2017

Beste leerling,
Ontdek je talenten! Vanaf maandag 25 september starten er nieuwe cursussen na schooltijd en als je wilt 
kan jij meedoen! Het zijn cursussen op het gebied van sport en kunst & cultuur in samenwerking met 
verenigingen, vakdocenten en anderen. Iedere cursus duurt 10 weken met uitzondering van de schoolva-
kanties. Alle cursussen vinden plaats in of bij Forum Waterwin. Je kunt je voor meerdere cursussen opge-
ven, maar let wel op dat ze niet op dezelfde dag/tijd vallen. Voor iedere cursus moet je je apart inschrijven. 
Hieronder en op de volgende pagina’s staan ze allemaal vermeld. Op het digitale inschrijfformulier kan je 
een plek boeken voor de cursus die je wilt gaan volgen.  Voor meer informatie kun je kijken op www.water-
win.nl.
Groet, Brede school Waterwin

Maandag
Cursus 1
Toetjesclub 4-6 jaar (Saartje)
Toetjes! Het woord waar ieder-
een blij van wordt Samen met juf 
Souhaila worden er 8 weken lang
heerlijke toetjes gemaakt. Be-
nieuwd wat voor lekker op het pro-
gramma staat, geef je dan snel op!.
Heb je een allergie? Laat het dan 
z.s.m. weten. Vergeet je broodtrom-
mel niet mee te nemen! Tot dan!

Locatie: Keuken centrale hal
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 25 september 
Kosten:  BSO €20,- Niet BSO €30,-      
                 U-pas €10,-
Docent(en): Souhaila
Meer info: www.saartje.nl
Let op: Deze cursus duurt 8 weken

Cursus 2
TKD Cool Kids 3-5 jaar (Itf-Taewon-
do)
In deze cursus worden verschillende 
thema’s behandeld worden zoals 
omgaan met vreemden, geheimen, 
voeding, brand, verkeer, zwemmen 
etc. We werken met de kinderen 
aan weerbaarder te maken tegen 
pesten, omgaan met “agressie” , 
hun motoriek en te veel energie.
Alles wordt spelenderwijs gebracht 
waarbij de Taekwon-Do tenets ( 
hoffelijkheid, integriteit, doorzet-
tingsvermogen, zelfbeheersing en 
omgaan met grenzen en nieuwighe-
den ) centraal staan. 

Ook hebben we een ouder-kind les 
zodat de ouders zelf kunnen erva-
ren wat het programma inhoudt en 
ze de vordering van hun kind zelf 
zien.

Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden: 15.30 -16.15 uur
Start: 25 september 
Kosten:  €60,- 
Meer info: www.itf-taekwondo.nl
Let op: Deze cursus duurt 9 weken

Cursus 3
Kindertennis 4-7 jaar (Leidsche
Rijn Tennis)
Altijd al een keer willen leren tennis-
sen? Dit is je kans om op een
speelse manier kennis te maken
met een hele leuke sport! Je leert
allerlei trucjes met de bal en een
tennisracket. Tijdens de laatste les
mogen je ouders komen kijken en
kun je een tennisdiploma verdienen. 
U kunt een racket bij ons lenen
voor uw kind tijdens de lessen.

De kosten zijn dit jaar weer terug 
naar €60,- p.p. i.p.v €47,50,- p.p om-
dat er dit jaar helaas geen subsidie 
wordt verstrekt vanuit gemeente 
Utrecht.

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 25 september 
Kosten:  €60,- 
Meer info: info@leidscherijntennis.
nl

Cursus 4
Naaiatelier 8+ (Saartje)
Na een groot succes van afgelopen 
jaar, komt het naaiatelier terug! Juf 
Madelinde gaat samen met
jullie in 8 weken tijd een mooi sier-
kussen maken. Geef je snel op!

Locatie: Lokaal OBS Waterrijkl
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 25 september 
Kosten:  BSO €20,- Niet BSO €30,-      
                 U-pas €10,-
Docent(en): Madelinde
Meer info: www.saartje.nl
Let op: Deze cursus duurt 8 weken

Dinsdag
Cursus 5
Zanglessen These Kids Rock! 4-6 
jaar
Hou je van zingen en ben je be-
nieuwd wat je allemaal met je stem 
kunt? Doe dan mee met onze These 
Kids Rock! We zullen tijdens deze 
cursus veel leuke liedjes leren en 
op een speelse manier werken aan 
onze ademsteun, resonantie, arti-
culatie, in canon zingen, solo zingen 
en presentatie. Geen suf gedoremi 
maar leuk oefenmateriaal en coole 
songs. Jij mag zelf ook meekiezen 
aan welke liedjes we gaan wer-
ken én gaan samen een eigen lied 
schrijven. We werken toe naar een 
spetterende presentatie voor de 
ouders. 



   
Dinsdag vervolg
Locatie: Lokaal Basisschool de Rid-
derhof  (Emile Hullebroeckstr. 66) 
Tijden: 15.30 -16.15 uur 
Start:     26 september
Kosten: €50,-
Meer info: www.mijnkleinelieveling.
nl/zangles

Let op: Deze cursus wordt 
gegeven op een andere locatie.
Ouder(s)/verzorger(s) moeten het 
brengen en halen naar de cursus 
zelf regelen! 

Cursus 6
Zanglessen These Kids Rock! 7-9 
jaar 
Hou je van zingen en ben je be-
nieuwd wat je allemaal met je stem 
kunt? Doe dan mee met onze These 
Kids Rock!  We zullen tijdens deze 
cursus veel leuke liedjes leren en 
op een speelse manier werken aan 
onze ademsteun, resonantie, arti-
culatie, in canon zingen, solo zingen 
en presentatie. Geen suf gedoremi 
maar leuk oefenmateriaal en coole 
songs.  Jij mag zelf ook meekiezen 
aan welke liedjes we gaan wer-
ken én gaan samen een eigen lied 
schrijven. We werken toe naar een 
spetterende presentatie voor de 
ouders.

Locatie: Lokaal Basisschool de Rid-
derhof  (Emile Hullebroeckstr. 66) 
Tijden: 16.15 -17.00 uur 
Start:     26 september
Kosten: €50,-
Meer info: www.mijnkleinelieveling.
nl/zangles

Let op: Deze cursus wordt 
gegeven op een andere locatie.
Ouder(s)/verzorger(s) moeten het 
brengen en halen naar de cursus 
zelf regelen! 

Cursus 7
Zanglessen These Kids Rock! 10-12 
jaar 
Hou je van zingen en ben je be-
nieuwd wat je allemaal met je stem 
kunt? Doe dan mee met onze These 
Kids Rock! We zullen tijdens deze 
cursus veel leuke liedjes leren en 
op een speelse manier werken aan 
onze

ademsteun, resonantie, articulatie, 
in canon zingen, solo zingen en pre-
sentatie. Geen suf gedoremi maar 
leuk oefenmateriaal en coole songs. 
Jij mag zelf ook meekiezen aan wel-
ke liedjes we gaan werken én gaan 
samen een eigen lied schrijven. We 
werken toe naar een spetterende 
presentatie voor de ouders.

Locatie: Lokaal Basisschool de Rid-
derhof  (Emile Hullebroeckstr. 66) 
Tijden: 17.00 -17.45 uur 
Start:     26 september
Kosten: €50,-
Meer info: www.mijnkleinelieveling.
nl/zangles

Let op: Deze cursus wordt 
gegeven op een andere locatie.
Ouder(s)/verzorger(s) moeten het 
brengen en halen naar de cursus 
zelf regelen! 

Cursus 8
Schaken voor alle niveaus groepen 
3 t/m 6 (Samen Schaken)
Wil je wel eens van je opa winnen 
met schaken? Of wil je je vader 
uitleggen wat schaakmat is? Vind je 
het leuk om puzzels te maken? In 10 
lessen wordt je een echte schaker.  
Aan het einde doe je mee aan een 
echt schaaktoernooi. Je ouders mo-
gen ook meedoen. Spannend, maar 
ook ontzettend leuk. 

 Locatie: Lokaal Hof ter Weide
Tijden:   15.30 -16.30 uur
Start:     26 september
Kosten: €55,-
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

Cursus 9
Schaken voor alle niveaus groepen 
4 t/m 8 (Samen Schaken)
Je kent de regels van het schaakspel 
en je wilt nog beter leren schaken? 
Of win je gemakkelijk van je vader, 
moeder, opa of oma en wil je wel 
eens tegen echte schakers spelen? 
Dan dagen wij jou uit om mee te 
doen met deze schaaktraining. In 
10 lessen leer je om echt vooruit te 
denken en je leert allerlei trucs, die 
je helpen om meer partijen te win-
nen. Aan het einde doe je mee aan 
een echt schaaktoernooi. Je ouders 
mogen ook meedoen. Spannend, 
maar ook ontzettend leuk.

Locatie: Lokaal Hof ter Weide
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:     26 september
Kosten: €55,-
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

Cursus 10
Ditjes & Datjes club 6-12 jaar 
(Saartje)
Ben je creatief? En houd je van sie-
raden maken, tekenen of knutselen.
Kom dan gezellig bij de Ditjes en 
Datjes club. Geef je snel op!

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 26 september 
Kosten:  BSO €20,- Niet BSO €30,-      
                 U-pas €10,-
Docent(en): Youssra
Meer info: www.saartje.nl
Let op: Deze cursus duurt 8 weken

Cursus 11
Kindertennis 4-7 jaar (Leidsche
Rijn Tennis)
Altijd al een keer willen leren tennis-
sen? Dit is je kans om op een
speelse manier kennis te maken
met een hele leuke sport! Je leert
allerlei trucjes met de bal en een
tennisracket. Tijdens de laatste les
mogen je ouders komen kijken en
kun je een tennisdiploma verdienen. 
U kunt een racket bij ons lenen
voor uw kind tijdens de lessen.

De kosten zijn dit jaar weer terug 
naar €60,- p.p. i.p.v €47,50,- p.p om-
dat er dit jaar helaas geen subsidie 
wordt verstrekt vanuit gemeente 
Utrecht.

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 26 september 
Kosten:  €60,- 
Meer info: info@leidscherijntennis.
nl



Dinsdag vervolg
Cursus 12
Kidsdance beginners
4 t/m 7 jaar (PM-Dance)
Zou jij ook net zo willen dansen als
een van de dansers uit So You Think
You Can Dance? Kom dan nu dans-
lessen volgen bij PM-Dance en wij 
leren jou en je vriendjes en vriendin-
netjes verschillende stoere en leuke 
dansen aan, met coole moves en 
gave acties. Tijdens de lessen wordt 
er aan verschillende spetterende 
dansnummers gewerkt. Ter afslui-
ting van de cursus wordt er een 
optreden gegeven voor familie,
vriendjes en vriendinnetjes. Let
op: afhankelijk van de deelnemers
(leeftijden) beslist de docent welke
muziek keus er word gebruikt. Dit 
kan dus variëren per blok/groep.

Locatie: Theaterzaal Waterwin
Tijden:  15.00 -16.00 uur
Start:  26 september 
Kosten: €35,- (u-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Cursus 13
Streetdance beginners
8 t/m 12 jaar (PM-Dance)
Zou jij ook net zo willen dansen als
een van de dansers uit So You Think
You Can Dance? Kom dan nu dans-
lessen volgen bij PM-Dance en wij 
leren jou en je vriendjes en vrien-
dinnetjes verschillende stoere en 
leuke dansen aan, met coole moves 
en gave acties. Tijdens de lessen 
wordt er aan verschillende spette-
rende dansnummers gewerkt. Ter 
afsluiting van de cursus wordt er 
een optreden gegeven voor familie, 
vriendjes en vriendinnetjes.  

Locatie: Theaterzaal Waterwin
Tijden:  16.00 -17.00 uur
Start:  26 september
Kosten: €35,- (u-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Cursus 14
Streetdance gevorderden
8 t/m 12 jaar (PM-Dance)
Heb je al een blok Streetdance 
meegedaan, maar wil je nog beter 
worden met dansen? Meld je dan nu 
aan voor de les Streetdance gevor-
derden. We werken naar een mooie 
eindshow toe, in een prachtig thea-
ter in Utrecht en daarvoor zal je dan 
ook hard trainen.
  
Locatie: Theaterzaal Waterwin
Tijden:  17.00 -18.00 uur
Start:  26 september
Kosten: €35,- (u-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Cursus 15
Streetdance demo-team
8 t/m 12 jaar (PM-Dance)
Wil je dansen en meer dan alleen
lessen volgen? Dan is het demo
team van Waterwin de plek voor jou
om verder te komen met dansen. Er
wordt tijdens de lessen naar optre-
dens en wedstrijden toegewerkt
om te laten zien wat de streetdan-
cers van Waterwin in huis hebben.
In dit demo team is het hard werken
en moet je echt helemaal gek zijn
op dansen! Ben je in de leeftijd van
8 t/m 12 jaar? Heb je al danserva-
ring? Geef je dan op voor het demo
team!
  
Locatie: Theaterzaal Waterwin
Tijden:  18.00 -19.00 uur
Start:  26 september
Kosten: €35,- (u-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Woensdag
Cursus 16
Peuterdans 2 t/m 4 jaar 
(PM-Dance)
In voortdurende beweging ontdekt 
een peuter de wereld. In de lesjes 
peuterdans maken de kinderen zich 
de beginselen van de dans mees-
ter. De peuter raakt geboeid in de 
eigen beweegmogelijkheden door 
in de lesjes eenvoudige danspasjes 
uit te voeren, maar ook door lekker 
vrij te bewegen. Daardoor ontdekt 
de peuter zijn lichaam, de ruimte 
om zich heen en zijn emoties. Durf, 
fantasie, creativiteit, expressie, 
concentratie, houding, samenspel 
en bovenal plezier bepalen het lesje!

Locatie: Theaterzaal Waterwin
Tijden:  15.00 -15.30 uur
Start:  27 september
Kosten: €25,- (u-pas 100% korting)
Meer info: www.pm-dance.nl

Cursus 17
Kidsdance beginners 4-7 jaar 
(PM-Dance)
Zou jij ook net zo willen dansen als
een van de dansers uit So You Think
You Can Dance? Kom dan nu dans-
lessen volgen bij PM-Dance en wij 
leren jou en je vriendjes en vriendin-
netjes verschillende stoere en leuke 
dansen aan, met coole moves en 
gave acties. Tijdens de lessen wordt 
er aan verschillende spetterende 
dansnummers gewerkt. Ter afslui-
ting van de cursus wordt er een 
optreden gegeven voor familie,
vriendjes en vriendinnetjes. Let
op: afhankelijk van de deelnemers
(leeftijden) beslist de docent welke
muziek keus er word gebruikt. Dit 
kan dus variëren per blok/groep.

Locatie: Theaterzaal Waterwin
Tijden:  15.30 -16.30 uur
Start:  27 september
Kosten: €35,- (u-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl



   
Woensdag vervolg
Cursus 18
Streetdance beginners
8-12 jaar (PM-Dance)
Zou jij ook net zo willen dansen als
een van de dansers uit So You Think
You Can Dance? Kom dan nu dansles-
sen volgen bij PM-Dance en wij leren
jou en je vriendjes en vriendinnetjes
verschillende stoere en leuke dansen
aan, met coole moves en gave acties.
Tijdens de lessen wordt er aan ver-
schillende spetterende dansnummers
gewerkt. Ter afsluiting van de cursus
wordt er een optreden gegeven voor
familie, vriendjes en vriendinnetjes.

Locatie: Theaterzaal Waterwin  
Tijden:  16.30 -17.30 uur
Start:  27 september
Kosten: €35,- (u-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Donderdag
Cursus 19
Stoere sportuur 4-5 jaar 
Houd je van alle sporten of weet jij 
nog niet zo goed op welke sport je 
wilt? Geef je dan op voor het stoere 
sportuur. Iedere week worden andere 
sporten aangeboden o.l.v. Casper de 
Bruijn (cf-er sport Handbalvereniging 
Leidsche Rijn).

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start: 28 september 
Kosten:  €25,- 

Cursus 20
Stoere sportuur 6-8 jaar 
Houd je van alle sporten of weet jij 
nog niet zo goed op welke sport je 
wilt? Geef je dan op voor het stoere 
sportuur. Iedere week worden andere 
sporten aangeboden o.l.v. Casper de 
Bruijn (cf-er sport Handbalvereniging 
Leidsche Rijn).

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start: 28 september
Kosten:  €25,- 

Cursus 21
Easy Peasy Engels level 1 groep
1-3 (Bilingual kids)
Jij kunt vast al wel wat Engels. Yes
en no en red en blue. Vind je het
leuk om nog meer Engelse woord-
jes, zinnetjes en liedjes te leren?
Samen met een Engelse juf zingen
en springen we er op los, spelen
we leuke spelletjes en sluiten het
thema af met een heus kunstproject
dat we in de allerlaatste les
gaan presenteren. Deze cursus is
ook geschikt voor kinderen die al
eerder een cursus van Bilingual Kids
gevolgd hebben.

Locatie: Lokaal Hof ter Weide
Tijden:   15.30 -16.30 uur
Start:     28 september
Kosten: €62,50
Meer info: www.bilingualkids.nl

Cursus 22
Easy Peasy Engels level 2 groep
4-6 (Bilingual kids)
Jij kunt vast al wel wat Engels. Vind
je het leuk om Engelse woordjes en
zinnetjes te leren zodat je ook iets
over jezelf kunt vertellen? Samen
met een Engelse juf speel je toffe
(rollen)spelletjes, leer je liedjes en 
bewegen we erop los. Zo verkennen
we ieder blok een ander thema. Aan
het eind van het thema werk je aan
een kunstproject dat je gaat presen-
teren in de allerlaatste les. Deze
cursus is ook geschikt voor kinderen
die al eerder een cursus van Bilingu-
al Kids gevolgd hebben.

Locatie: Lokaal Hof ter Weide
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:     28 september
Kosten: €62,50,-
Meer info: www.bilingualkids.nl

Cursus 23 
Gitaarles 7+ (KIDS MAKE NOISE)
Gitaar leren spelen op een moderne 
manier, praktijk gericht en zonder 
noten te hoeven lezen. Leer lied-
jes spelen die je zelf leuk vindt en 
krijg les van jonge, enthousiaste en 
professionele muzikanten. Bij KIDS 
MAKE NOISE staat plezier, samen-
spel en creativiteit centraal. Word jij 
de nieuwe Jimi Hendrix?  

Voor de cursus is een eigen gitaar 
nodig, dit kan met alles er op en 
eraan voor €40,/€50,-. KIDS MAKE 
NOISE helpt ook graag in de keuze 
hierbij. 
Let op: De lessen worden gegeven 
in een groep van max. 6 kinderen, 
een les duurt een half uur en wordt 
ingedeeld op leeftijd. U krijgt z.s.m. 
te horen in welk half uur uw zoon/
dochter is ingedeeld. Let op: Uw 
zoon/dochter kan gebruik maken 
van een leengitaar als u in bezit bent 
van een U-pas.

Let op: Deze cursus wordt 
gegeven op een andere locatie. 
Ouder(s)/verzorger(s) moeten het 
brengen en halen naar de cursus 
zelf regelen!

Locatie: Lokaal Basisschool de Rid-
derhof  (Emile Hullebroeckstraat 66) 
Tijden: 15.30 -17.30 uur (4 groepen 
van een half uur)
Start:     28 september 
Kosten: €62,50 U-pas €0,-
Docent: Bas van Bemmelen
Meer info: www.kidsmakenoise.nl of 
emiel@kidsmakenoise.nl

Cursus 24
Designerclub 6-8 jaar (Lilian Plomp 
-Bravo)
Wilt uw zoon of dochter eens een 
heerlijke middag per week knutselen 
en iets leuks maken? Haar- of 
armband, fotolijsten versieren teveel 
om op te noemen. Je kan op deze 
middag naar de designerclub komen 
samen met je broertje, zus, vriend of 
vriendin om creatieve en bijzondere 
dingen te maken. Iedereen is een 
ARTIST met eigen smaak”

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start: 28 september  
Kosten: €60,-
Docent(en): Lilian Plomp-Bravo
Meer info: 06-57324495



   
Donderdag vervolg
Cursus 25
Designerclub 9-12 jaar (Lilian Plomp 
-Bravo)
Wilt uw zoon of dochter eens een 
heerlijke middag per week knutselen 
en iets leuks maken? Haar- of 
armband, fotolijsten versieren teveel 
om op te noemen. Je kan op deze 
middag naar de designerclub komen 
samen met je broertje, zus, vriend of 
vriendin om creatieve en bijzondere 
dingen te maken. Iedereen is een 
ARTIST met eigen smaak”

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start: 28 september  
Kosten: €60,-
Docent(en): Lilian Plomp-Bravo
Meer info: 06-57324495

Vrijdag 
Cursus 26
Spaanse les 6-9 jaar (Lilian Plomp 
-Bravo)
HOLA! HABLAS Español ? Quieres 
hablar Español? Wil je Spaans leren 
spreken of het verbeteren? Vanwege 
een vakantie naar een Spaansspre-
kend land of omdat het gewoon een 
mooie en belangrijke taal is? Leer het 
snel en gemakkelijk door middel van 
op maat gemaakte lessen. De lessen 
zijn actief en vooral gericht op het le-
ren spreken. Voor zowel beginners als 
kinderen die wat verder zijn. Tijdens 
deze cursus krijg je je eigen werkmap.

Locatie: Lokaal Hof ter Weide
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start: 29 september  
Kosten: €60,-
Docent(en): Lilian Plomp-Bravo
Meer info: leukespaanseles@gmail.
com of bel: 06-57324495

 

Cursus 27
Kindertennis 4-7 jaar (Leidsche
Rijn Tennis)
Altijd al een keer willen leren tennis-
sen? Dit is je kans om op een
speelse manier kennis te maken
met een hele leuke sport! Je leert
allerlei trucjes met de bal en een
tennisracket. Tijdens de laatste les
mogen je ouders komen kijken en
kun je een tennisdiploma verdienen. 
U kunt een racket bij ons lenen
voor uw kind tijdens de lessen.

De kosten zijn dit jaar weer terug 
naar €60,- p.p. i.p.v €47,50,- p.p om-
dat er dit jaar helaas geen subsidie 
wordt verstrekt vanuit gemeente 
Utrecht.

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 15.00 -16.00 uur
Start: 29 september 
Kosten:  €60,- 
Meer info: info@leidscherijntennis.
nl

Cursus 28
Wie blind typt, ziet meer! Typecur-
sus de typetuin groep 6 t/m 8
Op school leert uw kind vanaf groep 
3 een mooi handschrift te ontwik-
kelen. Maar wist u dat het aantal 
typetaken in het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en eigenlijk 
de hele maatschappij alleen maar 
toeneemt? Kinderen die jong leren 
om met tien vingers blind te typen:
• houden meer tijd over voor andere 
zaken
• hebben minder kans op lichamelij-
ke klachten als gevolg van een ver-
keerde houding achter de computer 
• kunnen zich beter focussen op het 
te maken werk, waardoor de presta-
ties hoger worden 
• zijn sneller dan kinderen die zich 
het typen zelf op een verkeerde 
manier aanleren
Een typecursus is eigenlijk net zo 
vanzelfsprekend als leren schrijven 
met een pen. 
Hoe leren kinderen het beste typen? 
Voor verreweg de meeste kinderen 
zijn de onderstaande ingrediënten 
de factor tot succes: 
• in een groepje 
• echte persoonlijke begeleiding 
van een professionele docent

• online speels programma dat zich 
aanpast aan het niveau van het kind 
om thuis te oefenen 
Kenmerken typecursus (aangepast 
voor de Bredeschool) De Typetuin: 
Uw kind gaat kennismaken met een 
klassikale typecursus (en afhanke-
lijk van de inzet van uw kind ook 
afronden). 
De 1e vijf lessen van de klassikale 
typecursus van De Typetuin wor-
den aangeboden op school. Thuis 
oefenen de kinderen online in De 
Typetuin. Na 5 weken stopt de bege-
leiding maar blijft de online leerom-
geving toegankelijk voor uw kind. 
Het is mogelijk om het programma 
dan zelfstandig online af te maken. 
Daar heeft uw kind in totaliteit een 
half jaar de tijd voor. 
De methode van De Typetuin is com-
pleet vernieuwd. Lees er alles over 
op www.typetuin.nl/nieuw

Locatie: Lokaal Basisschool de Rid-
derhof  (Emile Hullebroeckstr. 66) 
Tijden: 14.30 -15.30 uur 
Start:     29 september
Kosten: €60,-
Meer info: www.typetuin.nl/nieuw

Cursus 29
Iedereen kan leren skateboarden! 
7-12 jaar (Skatedays)
Tijdens onze lessen ligt de nadruk op 
het aanleren van basisvaardigheden. 
Als je al meer ervaring hebt gaan we 
aan de slag met nieuwe tricks en het 
verbeteren van je techniek. Skate-
boarden is nooit klaar en je kan ein-
deloos nieuwe tricks en vaardighe-
den oefenen! Wij stimuleren skaters 
om hun grenzen te verleggen in een 
positieve en veilige omgeving. Skate 
Days heeft hiervoor een speciaal 
lesprogramma ontwikkeld. Bij onze 
lessen draait het erom dat je het 
naar je zin hebt en dat je veel nieuwe 
ervaringen op je skateboard hebt! 
Alle materialen zoals skatateboard 
en bescherming zijn aanwezig.

Let op: De lessen worden gegeven 
in groepen naar niveau. Een les 
duurt een uur. Na inschrijving krijgt u  
z.s.m. te horen in welk uur uw zoon/
dochter is ingedeeld.



   
Vrijdag vervolg
Locatie: Prinses Amaliapark Leidsche 
Rijn
Tijden: 13.30 -17.00 uur (3 groepen 
van een uur). 
Start: 29 september 
Kosten:  €60,- , U-pas: €0,- (declare-
ren via de U-pas is mogelijk!)
Meer info: www.skatedays.nl/utrecht
Let op: Deze cursus duurt 8 weken

Let op: Deze cursus wordt 
gegeven op een andere locatie. 
Ouder(s)/verzorger(s) moeten het 
brengen en halen zelf regelen!  

Geen Club maar service
Vervoerservice zwemles  14.00-
15.00 uur

BSO Waterwin biedt vervoerservice 
aan voor zwemlessen van 8 weken op 
vrijdagmiddag van 14.00-15.00. Gaat 
door bij minimaal 5 aanmeldingen. 

Meer info: www.saartje.nl Locatie: 
Zwembad Den Hommel
Tijden: 14.00 -15.00 uur
Kosten:  8 ritten €90,- BSO 
 8 ritten €110,- Niet BSO
                 Geen U-pas tarief
Docent(en): Elmer
Meer info: www.saartje.nl


