
 

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

OBS Waterrijk, KBS Hof ter Weide en PC De Ridderhof
Periode 2: 20-01-2020/ 03-04-2020

Beste leerling,
Ontdek je talenten! Vanaf maandag 20 januari 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 verenigin-
gen, vakdocenten en anderen. Iedere cursus duurt 10 weken met uitzondering van de schoolvakanties. Alle 
cursussen vinden plaats in of bij Forum Waterwin. Je kunt je voor meerdere cursussen opgeven, 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 boe-
ken voor de cursus die je gaan volgen.  Voor meer informatie kun je kijken op www.waterwin.nl.
Groet, Brede school Waterwin

Maandag
Cursus 1
Tuimeljudo 4 t/m 6 jaar (Erikver-
laansport) locatie Waterwin
Tuimeljudo is leuk! Samen met je 
vrienden leren stoeien. Spannende 
spelletjes waarbij je leert vallen en 
sterk te staan. Spelenderwijs leren 
kinderen de basistechnieken van 
judoen te stoeien met regels. Een 
van de belangrijkste regels is dat je 
elkaar geen pijn mag doen. Kinde-
ren leren elkaar te werpen en hoe 
ze moeten vallen zonder zich pijn te 
doen. Tijdens de lessen komen ook 
de grondvormen van bewegen aan 
bod zoals bijvoorbeeld hinkelen, op 
handen en voeten lopen. Door het 
beoefenen van judo leren kinderen 
motorische en sociale vaardigheden 
wat een mooie bijdrage is aan hun 
ontwikkeling.

Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden:   15.30 -16.30 uur
Start:      20 januari 
Kosten: €65,00 (u-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen perio-
de al meegedaan met tuimeljudo 
dan schrijf je je weer in via de Bre-
de School en word je lid van Erik 
Verlaan Sport 
(€34,- per maand; €15,- inschrijf-
geld).

Let op: Alleen kinderen die op 
locatie Waterwin bij BSO Saartje 
zitten

kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 2
Judo 7 t/m 12 jaar (Erikverlaans-
port) locatie Waterwin
Kinderen leren de basistechnieken 
van judo en te stoeien met regels. 
Een van de belangrijkste regels is 
dat je elkaar geen pijn mag doen. 
Ze leren elkaar te werpen en hoe ze 
moeten vallen zonder zich pijn te 
doen. Tijdens de lessen komen ook 
de grondvormen van bewegen aan 
bod zoals bijvoorbeeld hinkelen, 
op handen en voeten lopen. Naast 
het beleven van plezier is het ook 
belangrijk dat een kind In de lessen 
komen verschillende belangrijke 
onderwerpen aan bod zoals het leren 
van doorzettingsvermogen. Als het 
even tegen zit, toch leren doorzetten 
is eveneens een belangrijke leercom-
ponent. Omdat kinderen moeten 
samenwerken en elkaar moeten 
vertrouwen krijgen ze respect voor 
elkaar. In een stoeipartij leer je jezelf 
te beheersen door je in te houden of 
juist eens extra je best te doen. Door 
judo wordt je lichamelijk en geeste-
lijk sterk, en vergroot de weerbaar. 
Dit straal je ook uit in zelfverzekerd-
heid.

Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:      20 januari 
Kosten: €65,00 (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl

Let op: Heb je de afgelopen periode 
al meegedaan met judo dan schrijf 
je je weer in via de Brede School en 
word je lid van Erik Verlaan Sport 
(€34,- per maand; €15,- inschrijf-
geld).

Let op: Alleen kinderen die op loca-
tie Waterwin bij BSO Saartje zitten
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 3
Mad Science groep 3 t/m 8 op nieu-
we locatie Toonladder (Adres: Louis 
Armstrong Boulevard 52)
Coderen
Programmeren en coderen zijn niet 
meer weg te denken uit ons dagelijks 
leven. Tijdens deze les, waarin doen 
en ontdekken centraal staan, maak 
je kennis met Ozobots. Deze herken-
nen kleurcodes en volgen op deze 
manier opdrachten op.
Che-mysterie
Leer het verschil tussen fysische en 
chemische veranderingen, terwijl je 
experimenten uitvoert. Maak kunst 
van scheerschuim en maak o.a. 
kennis met hydrofiele en hydrofobe 
stoffen.
Energiestoot
Ontdek in welke voorwerpen opge-
slagen energie te vinden is en hoe 
deze omgezet kan worden naar 
kinetische energie, oftewel bewe-
gingsenergie. Duik in de energie die 
bij extreme sporten komt kijken door 
o.a. een ei te laten bungee-jumpen!



   
Maandag vervolg
Mengselmix
Tijdens deze les ga je zelf op onder-
zoek uit en bekijk je welke resultaat 
het mengen van verschillende 
stoffen oplevert. Verder leer je de 
verschillen tussen fysieke mengsels, 
oplossingen en suspensies.
Superkrachtbronnen
Ga mee op onderzoek naar ver-
schillende energiebronnen op 
energie-eiland en leer meer over de 
voor- en nadelen van deze bronnen. 
We maken gebruik van windener-
gie, testen ons eigen vermogen om 
energie op te wekken en maken 
gebruik van zonnecellen tijdens een 
heuse zonnehopperrace.
Bewegende beweging
Trek een tafelkleed onder servies 
vandaan en vuur crash test dum-
my’s af en aanschouw zo de krach-
ten van actie en reactie.

Locatie: Lokaal Hof ter Weide Tuin-
ladder (Adres: Louis Armstrong 
Boulevard 52)
Tijden: 15.00 -16.00 uur 
Start:     20 januari
Kosten: €72,- (U-pas 100% korting 
en dan is de prijs €64,80)
Meer info:  www.madscience.org

Let op: Deze cursus wordt NIET 
gegeven op locatie Waterwin 
maar Toonladder. Alleen kinderen 
die op locatie Toonladder (Adres: 
Louis Armstrong Boulevard 52) bij 
BSO Saartje zitten kunnen naar 
deze cursus worden gebracht 
en gehaald. Deze cursus duurt 6 
weken

Cursus 4
Cambridge English for Young Lear-
ners 6-8 jaar locatie Waterwin
Hello world, here I am! Raising 
English gaat dit jaar weer van start 
op de Brede School Waterwin met 
cursussen Engels.  Lessen door 
near-native speakers, allen bevoeg-
de docenten, in kleine groepen 
(6-10 kinderen), zodat uw kind veel 
persoonlijke aandacht krijgt.

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk (Mu-
sicallaan 102)
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start:     20 januari
Kosten: €95,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 5 leerlingen
Meer info:  www.raisingenglish.com 
en info@raisingenglish.com

Let op: Alleen kinderen die op 
locatie Waterwin bij BSO Saartje 
zitten kunnen naar deze cursus 
worden gebracht en gehaald.

Cursus 5
Cambridge English for Young Lear-
ners 9-12 jaar locatie Waterwin
Hello world, here I am! Raising 
English gaat dit jaar weer van start 
op de Brede School Waterwin met 
cursussen Engels.  Lessen door 
near-native speakers, allen bevoeg-
de docenten, in kleine groepen 
(6-10 kinderen), zodat uw kind veel 
persoonlijke aandacht krijgt.

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk (Mu-
sicallaan 102)
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start:     20 januari
Kosten: €95,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 5 leerlingen
Meer info:  www.raisingenglish.com 
en info@raisingenglish.com

Let op: Alleen kinderen die op 
locatie Waterwin bij BSO Saartje 
zitten kunnen naar deze cursus 
worden gebracht en gehaald.

Dinsdag
Cursus 6
Kidsdance beginners
4 t/m 7 jaar (PM-Dance) op nieuwe 
locatie Gymzaal Waterwin (Adres: 
Musicallaan 100)
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: Gymzaal Waterwin links 
(Adres: Musicallaan 100)
Tijden:  14.45 -15.30 uur
Start:  21 januari
Kosten: €35,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Alleen kinderen die op 
locatie Waterwin bij BSO Saartje 
zitten kunnen naar deze cursus 
worden gebracht en gehaald.

Cursus 7
Streetdance beginners
8 t/m 12 jaar (PM-Dance) op 
nieuwe locatie Gymzaal Waterwin 
(Adres: Musicallaan 100)
Zou jij ook net zo willen dansen als
een van de dansers uit So You Think
You Can Dance? 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.  



Dinsdag vervolg
Locatie: Gymzaal Waterwin links 
(Adres: Musicallaan 100)
Tijden:  15.30 -16.30 uur
Start:  21 janari
Kosten: €35,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Alleen kinderen die op 
locatie Waterwin bij BSO Saartje 
zitten kunnen naar deze cursus 
worden gebracht en gehaald.
.
Cursus 8
Streetdance gevorderden
8 t/m 12 jaar (PM-Dance) op Gym-
zaal Waterwin (Adres: Musicallaan 
100)
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: Gymzaal Waterwin links 
(Adres: Musicallaan 100)
Tijden:  16.30 -17.30 uur
Start:  21 janari
Kosten: €35,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Alleen kinderen die op 
locatie Waterwin bij BSO Saartje 
zitten kunnen naar deze cursus 
worden gebracht en gehaald.

Cursus 9
Hip voor Nop: ontwerp en pimp 
je kleding! 9 t/m 12 jaar (8-jarigen 
in overleg met docent Mille-Pots) 
locatie Toonladder (Adres: Louis 
Armstrong Boulevard 52)
Ken jij het televisieprogramma Hip 
voor Nop? En lijkt het jou ook ge-
weldig om je eigen mode te ontwer-
pen en maken? Tijdens deze cursus 
gaan we zélf nieuw leven blazen 
in kledingstukken en accessoires, 
die wel iets hipper kunnen. Je leert 
werken met de naaimachine, ge-
bruikt lintjes, kralen en textielverf, 
ontwerpt en maakt een eigen logo 
of bedrukking en van een oud t-shirt 
maak je een tas. Natuurlijk vergeten 
we de accessoires niet. Bijna alles 
wordt gemaakt door oude kleding-
stukken en andere materialen te 
hergebruiken. Upcycling dus! We 
sluiten (in overleg met de groep) 
af met een show op de catwalk of 
een mooie expositie van jullie zelf 
gemaakte mode. Je gaat naar huis 
met je eigen gemaakte kleding, 
coole tas en accessoires en natuur-
lijk heb je ook nog van alles geleerd!

Locatie: Lokaal Hof ter Weide Tuin-
ladder (Adres: Louis Armstrong 
Boulevard 52)
Tijden:   15.00 -16.00 uur
Start:     21 januari
Kosten: €65,- (U-pas 100% korting)
inclusief:  
- Diverse materialen (waaronder 
materiaal voor bedrukken kleding, 
fournituren, etc.)
- gebruik van alle gereedschappen, 
naaimachine, snijplotter, drukpers, 
etc. 
- Tas (€2 korting als je al een tas 
hebt van eerdere cursus)
- Werkboek
Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers
Meer info: marit@millepots.nl

Let op: Deze cursus wordt gege-
ven op locatie Toonladder. Alleen 
kinderen die op locatie Toonladder 
(Adres: Louis Armstrong Boule-
vard 52) bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 10
Bullet Journal:  je eigen agenda en 
dagboek in één! 9 t/m 12 jaar (8-ja-
rigen in overleg met docent Mil-
le-Pots) locatie Toonladder (Adres: 
Louis Armstrong Boulevard 52)
Creatievelingen opgelet! Hou jij 
ook van tekenen, handletteren, en 
doodlen? Ken je de nieuwste rage, 
de Bullet Journal, al? In 10 weken 
maak jij van een blanco boek je 
eigen, unieke agenda en dagboek in 
één! Je leert verschillende tech-
nieken en materialen te gebrui-
ken (handlettering, brushpens, 
sjablonen, stempels, stickers en 
washi-tape etc.). Uiteraard laat je 
je eigen creativiteit er lekker op los! 
Alle spullen zijn aanwezig. Je krijgt 
natuurlijk een blanco Bullet Journal 
(als je je eigen BuJo meeneemt, 
krijg je €7,50 korting). De laatse dag 
laten we in een presentatie zien wat 
we allemaal gemaakt hebben en 
hoe we dat gedaan hebben. Je gaat 
naar huis met je eigen unieke agen-
da/dagboek en een zelfgemaakte 
bijpassende boekenlegger.

Locatie: Lokaal Hof ter Weide Tuin-
ladder (Adres: Louis Armstrong 
Boulevard 52)
Tijden:   16.00 -17.00 uur
Start:     21 januari
Kosten: €70,- (U-pas 100% korting)
inclusief:  
- Blanco Bullet Journal A5 formaat 
(als je je eigen Bullet Journal A5 for-
maat koopt, krijg je €7,50 korting)
- Diverse materialen (waaronder 
washi-tape, lint en speciale papier-
soorten)
- Gebruik van alle gereedschappen 
(markers, brushpens, stempels, 
sjablonen etc.)
Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers

Let op: Deze cursus wordt gege-
ven op locatie Toonladder. Alleen 
kinderen die op locatie Toonladder 
(Adres: Louis Armstrong Boule-
vard 52) bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.



   
Woensdag
Cursus 11
Streetdance beginners
8 t/m 12 jaar (PM-Dance) op nieuwe 
locatie Het Zand (Adres: Pauwoog-
vlinder 18)
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: Het Zand (Adres: Pauwoog-
vlinder 18)
Tijden:  14.00 -15.00 uur
Start:  22 januari 
Kosten: €35,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus wordt NIET 
meer gegeven op locatie Toonlad-
der maar Het Zand. Brengen en 
halen moeten ouders zelf regelen.

Cursus 12
Kidsdance beginners 4 t/m 7 jaar 
(PM-Dance) op nieuwe locatie Het 
Zand (Adres: Pauwoogvlinder 18)
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. 
Let op: afhankelijk van de deelne-
mers (leeftijden) beslist de docent 
welke muziek keus er word gebruikt. 
Dit kan dus variëren per blok/groep.

Locatie: Het Zand (Adres: Pauw-
oogvlinder 18)
Tijden:  15.00 -16.00 uur
Start:  22 januari
Kosten: €35,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus wordt NIET 
meer gegeven op locatie Toonlad-
der maar Het Zand. Brengen en 
halen moeten ouders zelf regelen

Cursus 13
Streetdance gevorderden
8 t/m 12 jaar (PM-Dance) op Het 
Zand (Adres: Pauwoogvlinder 18)
Heb je al een blok Streetdance 
meegedaan, maar wil je nog beter 
worden met dansen? Meld je dan 
nu aan voor de les Streetdance 
gevorderden. We werken naar een 
mooie eindshow toe, in een prachtig 
theater in Utrecht en daarvoor zal je 
dan ook hard trainen.
  
Locatie: Het Zand (Adres: Pauw-
oogvlinder 18)
Tijden:  16.00 -17.00 uur
Start:  22 januari
Kosten: €35,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus wordt NIET 
meer gegeven op locatie Toonlad-
der maar Het Zand. Brengen en 
halen moeten ouders zelf regelen.

Cursus 14
Streetdance demo-team
8 t/m 12 jaar (PM-Dance) op 
nieuwe locatie Het Zand (Adres: 
Pauwoogvlinder 18)
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: Het Zand (Adres: Pauw-
oogvlinder 18)
Tijden:  17.00 -18.00 uur
Start:  22 januari
Kosten: €35,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus wordt NIET 
meer gegeven op locatie Toonlad-
der maar Het Zand. Brengen en 
halen moeten ouders zelf regelen.

Cursus 15
Kindertennis 4-7 jaar (Leidsche
Rijn Tennis) locatie Waterwin
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.

Locatie: Gymzaal Waterwin (Adres: 
Musicallaan 100)
Tijden: 14.40 -15.30 uur
Start: 22 januari
Kosten:  €65,00 
Meer info: info@leidscherijntennis.
nl



   
Donderdag
Cursus 16
Schaken voor beginners groepen 
3 t/m 6 (Samen Schaken) locatie 
Waterwin
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 ma-
ken? In 10 lessen wordt je een echte 
schaker. Aan het einde doe je mee 
aan een echt schaaktoernooi. Je 
ouders mogen ook meedoen. Span-
nend, maar ook ontzettend leuk. 

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk (Musi-
callaan 102)
Tijden:    15.30 -16.30 uur
Start:      23 januari
Kosten: €55,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

Let op: Alleen kinderen die op loca-
tie Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 17
Schaken voor gevorderden groepen 
4 t/m 8 (Samen Schaken) locatie 
Waterwin
Je kent de regels van het schaakspel 
en je wilt nog beter leren schaken? Of 
win je gemakkelijk van je vader, moe-
der, 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 winnen. Aan 
het einde doe je mee aan een echt 
schaaktoernooi. Je ouders mogen 
ook meedoen. Spannend, maar ook 
ontzettend leuk

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk (Musi-
callaan 102)
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:     23 januari
Kosten: €55,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

Let op: Alleen kinderen die op loca-
tie Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 18
Stoere sportuur 4 t/m 7 jaar locatie 
Waterwin
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 ande-
re sporten aangeboden o.l.v. Casper 
de Bruijn (cf-er sport Handbalver-
eniging Leidsche Rijn).

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start: 23 januari
Kosten:  €25,-
Kosten U-pas: €0,- 

Let op: Alleen kinderen die op 
locatie Waterwin bij BSO Saartje 
zitten kunnen naar deze cursus 
worden gebracht en gehaald.

Cursus 19
Cambridge English for Young Le-
arners 4-5 jaar locatie Toonladder 
(Adres: Louis Armstrong Boule-
vard 52)
Hello world, here I am! Raising 
English gaat dit jaar weer van start 
op de Brede School Waterwin met 
cursussen Engels.  Lessen door 
near-native speakers, allen bevoeg-
de docenten, in kleine groepen 
(6-10 kinderen), zodat uw kind veel 
persoonlijke aandacht krijgt.

Locatie: Lokaal Hof ter Weide Tuin-
ladder (Adres: Louis Armstrong 
Boulevard 52)
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start:     23 januari
Kosten: €95,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 5 leerlingen
Meer info:  www.raisingenglish.com 
en info@raisingenglish.com

Let op: Deze cursus wordt NIET 
gegeven op locatie Waterwin 
maar Toonladder. Alleen kinderen 
die op locatie Toonladder (Adres: 
Louis Armstrong Boulevard 52) bij 
BSO Saartje zitten kunnen naar 
deze cursus worden gebracht en 
gehaald.
 

Cursus 20
Freerunning 6 t/m 8 jaar 
(Erikverlaansport) locatie Water-
win
Het woord zegt het al: Vrij rennen. 
Alles mag en kan. Als een vrije coole 
jongen of meisje spring en vlieg je 
over obstakels. De kick van deze er-
varing zal je niet snel vergeten.  Wat 
een plezier en energie! Je wil al snel 
meer! En dat geven we je! In uitda-
gende en veilige sfeer met spannen-
de nieuwe oefeningen. Durf je aan? 
Kom langs en doe mee!  Ervaren 
docenten staan klaar om je de eerste 
beginselen van het freerunnen aan 
te leren. Oefeningen worden lang-
zaam opgebouwd met natuurlijke 
alle veiligheid aspecten. 

Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden:   15.30 -16.30 uur
Start:     23 januari
Kosten: €65,00 (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen perio-
de al meegedaan met freerunning  
dan schrijf je je weer in via de Bre-
de School en word je lid van Erik 
Verlaan Sport.
(€34,- per maand; €15,- inschrijf-
geld).

Let op: Alleen kinderen die op loca-
tie Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 21
Freerunning 9 t/m 12 jaar 
(Erikverlaansport) locatie Water-
win
Het woord zegt het al: Vrij rennen. 
Alles mag en kan. Als een vrije coole 
jongen of meisje spring en vlieg je 
over obstakels. De kick van deze er-
varing zal je niet snel vergeten.  Wat 
een plezier en energie! Je wil al snel 
meer! En dat geven we je! In uitda-
gende en veilige sfeer met spannen-
de nieuwe oefeningen. Durf je aan? 
Kom langs en doe mee!  Ervaren 
docenten staan klaar om je de eerste 
beginselen van het freerunnen aan 
te leren. Oefeningen worden lang-
zaam opgebouwd met natuurlijke 
alle veiligheid aspecten.



   
Donderdag vervolg
Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:     23 januari
Kosten: €65,00 (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen perio-
de al meegedaan met freerunning  
dan schrijf je je weer in via de Brede 
School en word je lid van Erik Ver-
laan Sport.
(€34,- per maand; €15,- inschrijfgeld).

Let op: Alleen kinderen die op loca-
tie Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 22
I-Create! 9 t/m 12 jaar (8 jarigen 
in overleg met docent Mille-Pots) 
locatie Toonladder (Adres: Louis 
Armstrong Boulevard 52)
Tijdens deze 10-weekse cursus ga 
je aan meerdere projecten werken. 
Deze duren steeds een paar lessen. 
De projecten verschillen van het 
maken van “mixedmedia art”, tot een 
gepersonaliseerde sleutelhanger, een 
foto op hout of een eigen ontworpen 
glas… Maar wat ze gemeen hebben, 
is dat we upcyclen! We gebruiken 
bijvoorbeeld oude spijkerbroeken, 
tijdschriften, verf, hout, blikken/pot-
ten/glazen…. 
Ben jij een beetje creatief en wil je 
supermooie dingen maken die je ook 
nog echt kunt gebruiken (of cadeau 
kan geven)? Sluit dan gezellig aan!

Locatie: Lokaal Hof ter Weide Tuin-
ladder (Adres: Louis Armstrong 
Boulevard 52)
Tijden:   15.00 -16.00 uur
Start:     23 januari
Kosten: €65,- (U-pas 100% korting)
inclusief:  
- Diverse materialen 
- Gebruik van alle gereedschappen 
(waaronder snijplotter, drukpers, 
stempels, etc.) 
- Werkboek
Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers
Meer info: marit@millepots.nl

Let op: Deze cursus wordt gege-
ven op locatie Toonladder. Alleen 
kinderen die op locatie Toonladder 
(Adres: Louis Armstrong Boule-
vard 52) bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 23
STICKERMANIA 9 t/m 12 jaar (8 
jarigen in overleg met docent Mil-
le-Pots) locatie Toonladder (Adres: 
Louis Armstrong Boulevard 52)
In deze cursus gaan we aan de slag 
met vinylfolie, waarmee we allerlei 
stickers maken. Een graffiti naam-
sticker, stickers voor je fiets, een 
muursticker en een grote meerkleu-
ren sticker bijvoorbeeld.. Je ont-
werpt dingen op papier, soms op de 
computer en maakt hier daarna een 
echte sticker van. De ene keer met 
de hand, een ander keer met een 
speciale machine. We werken met 
professionele stickerfolie in heel 
veel verschillende kleuren.  Kom 
jij ook je grafische talenten verder 
ontwikkelen?

Locatie: Lokaal Hof ter Weide Tuin-
ladder (Adres: Louis Armstrong 
Boulevard 52)
Tijden:   16.00 -17.00 uur
Start:     23 januari
Kosten: €65,- (U-pas 100% korting)
inclusief:  
- Diverse materialen (waaronder 
professioneel stickermateriaal) 
- Gebruik van alle gereedschappen, 
laptop, snijplotter, drukpers, etc.
- Werkboek
Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers
Meer info: marit@millepots.nl

Club op vrijdag waar-
voor inschrijven niet 
nodig is!
Club op vrijdag
Streetsports 6-18 jaar
Let op:  Inschrijven is niet nodig
Hou jij ook van buitenspelen en 
bewegen? Kom dan eens langs op 
de donderdag bij streetsports in 
jouw wijk. Elke week doen we op het 
schoolplein leuke sportieve spelle-
tjes voor alle kinderen uit de buurt. 
Voetbal, hockey, handbal, slagbal, 
maar ook buskruit of stand in de 
mand. Het komt allemaal aan bod. 
Het is een leuke manier om andere 
kinderen te leren kennen, nieuwe 
spellen te leren en lekker buiten in 
beweging te zijn.
Streetsports is een samenwerking 
van Welzaam, Doenja Dienstver-
lening JOU, Harten voor Sport en 
het wijkservice centrum. De lessen 
worden gegeven door de combina-
tiefunctionarissen van verschillen-
de sportverenigingen samen met 
iemand van Welzaam en stagiaires. 
We staan dus elke week met een 
team klaar om jou een leuke middag 
te bezorgen.

Locatie: Hof het Spoor
Tijden:   12.30 -13.30 uur eten 
Locatie: Gymzaal Emile Hullebroeck-
str. 55
Start:     doorlopend
Kosten: Gratis
In de schoolvakanties is er geen 
Streetsports


