
 

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

OBS Waterrijk, KBS Hof ter Weide en PC De Ridderhof
Periode 3: 06-05-2019/ 12-07-2019

Beste leerling,
Ontdek je talenten! Vanaf maandag 6 mei 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 wilt 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 
(Erikverlaansport)
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:      6 mei 
Kosten: €45,50 (u-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen peri-
ode al meegedaan met freerun/
judo/voetbal/hockey, 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: Deze cursus duurt 7 weken
en 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)
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:      21 januari 
Kosten: €45,50 (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl

Let op: Heb je de afgelopen peri-
ode al meegedaan met freerun/
judo/voetbal/hockey, 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: Deze cursus duurt 7 weken
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 3
Basketbal 7 t/m 9 jaar (SVO Basket-
bal) Nieuw
Een dunk hier en een driepunter
daar, misschien schuilt in jou wel de
nieuwe Michael Jordan? Spelen-
derwijs gaan we leren dribbelen, 
schieten en passen. Je hoeft niet lang 
te zijn, basketbal is voor iedereen!
Wil jij de coolste trucs leren? Geef je
dan op voor basketbal!

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden:   15.30 -16.30 uur
Start:      6 mei 
Kosten: €25,- 
Kosten U-pas: €3,- eerste les contant 
te betalen bij de docent
Meer info: Meer info: www.svo-bas-
ketball.nl

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



   
Maandag vervolg
Cursus 4
Basketbal 10 t/m 12 jaar (SVO 
Basketbal) Nieuw
Een dunk hier en een driepunter
daar, misschien schuilt in jou wel de
nieuwe Michael Jordan? Spelender-
wijs gaan we leren dribbelen, schie-
ten en passen. Je hoeft niet lang te 
zijn, basketbal is voor iedereen!
Wil jij de coolste trucs leren? Geef je
dan op voor basketbal!

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:      6 mei 
Kosten: €25,- 
Kosten U-pas: €3,- eerste les con-
tant te betalen bij de docent
Meer info: Meer info: www.svo-bas-
ketball.nl

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 6-8 jaar 
Hello world! Kom vanaf 6 mei 2019 
naar Raising English, de leukste 
Engelse lessen voor kinderen van 
6-8 jaar. Kleine groepen, op leeftijd 
én niveau. Onze bevoegde docen-
ten zorgen ervoor dat jij al snel zelf 
Engels spreekt! Je krijgt Cambridge 
English, met muziek, beweging en 
spel.

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start:     6 mei
Kosten: €85,- (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 6
Cambridge English for Young Lear-
ners 9-12 jaar 
Hello world! Kom vanaf 6 mei 2019 
naar Raising English, de leukste 
Engelse lessen voor kinderen van 
9-12 jaar. Kleine groepen, op leeftijd 
én niveau. Onze bevoegde docen-
ten zorgen ervoor dat jij al snel zelf 
Engels spreekt! Je krijgt Cambridge 
English, met muziek, beweging en 
spel.

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start:     6 mei
Kosten: €85,- (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 7
Kookclub 7+ Saartje 
Koken, het woord waar iedereen 
blij van wordt Samen met juf Laura 
worden er 8 weken lang heerlijke 
gerechten gemaakt. We reizen de 
wereld rond en maken kennis met 
de verschillende culturen en gerech-
ten. Een echte culinaire reis! Heb 
je een allergie? Laat het dan z.s.m. 
weten. Vergeet je broodtrommel 
niet mee te nemen! Tot dan! 

Locatie: Keuken hal Waterwin
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 6 mei
Kosten:  BSO €20,- Niet BSO €30,-      
                 U-pas €10,-
Meer info: www.saartje.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

 

Cursus 8
Schaken voor beginners groepen 
3 t/m 6 locatie Toonladder (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: Toonladder Hof ter Weide
Tijden:   15.00 -16.00 uur
Start:     6 mei
Kosten: €55,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

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

Cursus 9
Schaken voor gevorderden groe-
pen 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: Toonladder Hof ter Weide
Tijden:   16.00 -17.00 uur
Start:     6 mei
Kosten: €55,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

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



Dinsdag
Cursus 10
Voorleesclubje 4-7 jaar locatie 
Toonladder (Saartje)
Luisteren naar mooie en leuke 
verhalen. Verhalen die ontsnappen 
uit de vertelkoffer. Laat je fantasie 
vrij en knutsel, teken of speel het 
verhaal na.

Locatie: Toonladder Hof ter Weide
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 7 mei
Kosten:  BSO €20,- Niet BSO €30,-      
                 U-pas €10,-
Meer info: www.saartje.nl
Let op: Deze cursus duurt 8 weken
en alleen kinderen die op locatie 
Toonladder (Adres: Louis Arm-
strong Boulevard 52) bij BSO 
Saartje zitten kunnen naar deze 
cursus worden gebracht en ge-
haald.

Cursus 11
Schaken voor beginners groepen 
3 t/m 6 locatie Toonladder (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 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
Tijden:   15.30 -16.00 uur
Start:     7 mei
Kosten: €55,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

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

Cursus 12
Schaken voor gevorderden groe-
pen 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 OBS Waterrijk
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:     7 mei
Kosten: €55,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 10 leerlingen 
Meer info: www.SamenSchaken.nl

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

Cursus 13
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:  7 mei 
Kosten: €28,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 14
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:  7 mei
Kosten: €28,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 15
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:  7 mei
Kosten: €28,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.



   
Dinsdag vervolg
Cursus 16
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 streetdancers 
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 danservaring? 
Geef je dan op voor het demo
team!
  
Locatie: Theaterzaal Waterwin
Tijden:  18.00 -19.00 uur
Start:     7 mei
Kosten: €28,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 17 
Hockeyen met plezier 4 t/m 6 jaar
(Erikverlaansport)
De hockey les begint bij de basisvor-
men van het bewegen. Wij gebruiken 
uitdagende oefeningen en fantasierij-
ke thema’s. Het programma
is geïnspireerd op de funky hockey
van de KNHB waarin we onze eigen
toevoegingen doen op het gebied
van motorische vaardigheden en
ontwikkeling. We leren de kinderen 
de basisvaardigheden van het hoc-
key, zoals slagtechnieken, balinzicht 
en wedstrijdelementen waarbij het
plezier in bewegen centraal staat. In 
de hockeylessen staat persoonlijke 
aandacht centraal. We kijken naar uw 
kind en stemmen de oefeningen hier 
op af. Wij vinden het belangrijk dat 
elk kind op zijn eigen niveau kan mee 
doen. De lessen zijn gericht op samen 
succes ervaringen beleven en plezier 
in hockey.

Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden:   15.30 -16.30 uur

Start:      7 mei 
Kosten: €45,50 (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen peri-
ode al meegedaan met freerun/
judo/voetbal/hockey, 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: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 18 
Hockeyen met plezier 7 t/m 12 jaar
(Erikverlaansport)
De hockey les begint bij de basisvor-
men van het bewegen. Wij gebrui-
ken uitdagende oefeningen en fan-
tasierijke thema’s. Het programma
is geïnspireerd op de funky hockey
van de KNHB waarin we onze eigen
toevoegingen doen op het gebied
van motorische vaardigheden en
ontwikkeling. We leren de kinderen
de basisvaardigheden van het hoc-
key, zoals slagtechnieken, balinzicht
en wedstrijdelementen waarbij het
plezier in bewegen centraal staat.
In de hockeylessen staat persoonlij-
ke aandacht centraal. We kijken naar 
uw kind en stemmen de oefeningen 
hier op af. Wij vinden het belangrijk 
dat elk kind op zijn eigen niveau kan 
mee doen. De lessen zijn gericht op 
samen succes ervaringen beleven en 
plezier in hockey.

Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:      7 mei 
Kosten: €52,- (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen peri-
ode al meegedaan met freerun/
judo/voetbal/hockey, 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: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Woensdag
Cursus 19
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 meester. 
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 peu-
ter 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:  8 mei
Kosten: €20,- (U-pas 100% korting)
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 20
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 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. 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:  8 mei
Kosten: €28,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl



   
Woensdag vervolg
Let op: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 21
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 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:  8 mei
Kosten: €28,- (U-pas 100% korting)
Aantal kinderen: minimaal 15
Meer info: www.pm-dance.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 22
Cambridge English for Young Lear-
ners 6-8 jaar 
Hello world! Kom vanaf 21 januari 
2019 naar Raising English, de leukste 
Engelse lessen voor kinderen van 
6-12 jaar. Kleine groepen, op leeftijd 
én niveau. Onze bevoegde docen-
ten zorgen ervoor dat jij al snel zelf 
Engels spreekt! Je krijgt Cambridge 
English, met muziek, beweging en 
spel. 

Locatie: Lokaal Basisschool de Rid-
derhof  (Emile Hullebroeckstraat 66)
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start:     8 mei
Kosten: €85,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 5 leerlingen
Meer info:  www.raisingenglish.com 
en info@raisingenglish.com

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 23
Cambridge English for Young Lear-
ners 9-12 jaar 
Hello world! Kom vanaf 21 januari 
2019 naar Raising English, de leuk-
ste Engelse lessen voor kinderen 
van 6-12 jaar. Kleine groepen, op 
leeftijd én niveau. Onze bevoegde 
docenten zorgen ervoor dat jij al 
snel zelf Engels spreekt! Je krijgt 
Cambridge English, met muziek, 
beweging en spel.

Locatie: Lokaal Basisschool de 
Ridderhof  (Emile Hullebroeckstraat 
66)
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start:     8 mei
Kosten: €85,- (U-pas 100% korting)
Minimaal 5 leerlingen
Meer info:  www.raisingenglish.com 
en info@raisingenglish.com

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 24
Monkey Moves kleuterlessen 4 t/m 
6 jaar (Monkey Moves) Nieuw
Leer 11 sporten in één seizoen! 
Gegarandeerd klimmen, klauteren, 
muziek én FUN! Met onder andere 
hockey, voetbal, Judo, Freerunning 
en nog veel meer. Elke drie weken 
een andere sport, met persoon-
lijke aandacht passend bij jouw 
ontwikkeling. Bij Monkey Moves 
leren we je goed bewegen richting 
een sportkeuze. Kom jij het nieuwe 
multisporten ervaren?

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 15.30 -16.25 uur 
Start: 8 mei
Kosten:  €55,- (U-pas 100% korting)
Meer info:  www.monkeymoves.nl

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

Cursus 25
Monkey Moves Multisportlessen 
voor basisschoolkinderen 6 t/m 9 
jaar (Monkey Moves) Nieuw
Leer 11 sporten in één seizoen! 
Gegarandeerd klimmen, klauteren, 
muziek én FUN! Met onder andere 
hockey, voetbal, Judo, Freerunning 
en nog veel meer. Elke drie weken 
een andere sport, met persoonlijke 
aandacht passend bij jouw ontwikke-
ling. Bij Monkey Moves leren we
je goed bewegen richting een sport-
keuze. Kom jij het nieuwe multispor-
ten ervaren?

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 16.30 -17.25 uur 
Start: 8 mei
Kosten:  €55,- (U-pas 100% korting)
Meer info:  www.monkeymoves.nl

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

Cursus 26
Programmeren 7 t/m 12 jaar locatie 
Toonladder (Code Talent) Nieuw
Vind jij het leuk om te gamen? En 
vind je het leuk om met een laptop 
te werken? Hoe leuk zou het zijn als 
je je eigen game of animatie kunt 
maken in Scratch?! Dat kan met 
Code Talent. In deze cursus ga je sa-
men met Codey en andere kinderen 
op een digitale ontdekkingstocht. Je 
leert onder andere hoe een compu-
ter werkt, hoe je het internet goed 
gebruikt én je ontdekt de geheimen 
achter de computertaal: Codey leert 
jou programmeren. Hoe gaaf is het 
om straks jouw eigen ideeën tot le-
ven te brengen? Dat wat jij bedenkt 
gaat echt bestaan!

Locatie: Lokaal Toonladder Hof ter 
Weide
Tijden: 15.00 -16.30 uur
Start: 8 mei
Kosten:  €75,- (U-pas 100% korting)
Meer info: www.code-talent.pro

Let op: Deze cursus duurt 6 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Toonladder (Adres: Louis Arm-
strong Boulevard 52) bij BSO Saart-
je zitten kunnen naar deze cursus 
worden gebracht en gehaald.



   
Donderdag
Cursus 27
Boekenbende groep 4 & 5 Nieuw
De boekenbende is een leesclub 
voor kinderen waarin plezier wordt 
beleefd aan boeken en aan andere 
leesmaterialen (zoals strips, ge-
dichten en tijdschriften). Tijdens de 
bijeenkomsten wordt er onder het 
genot van een drankje en iets lekkers 
voorgelezen, vervolgens gaan de 
kinderen met elkaar aan de slag met 
bijvoorbeeld het maken van posters, 
foto’s, filmpjes, (strip)tekeningen, 
schilderijen en moodboards. De Boe-
kenbende wordt afgesloten met een 
tentoonstelling die door de kinderen 
zelf wordt ingericht en verzorgd.

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start: 9 mei 
Kosten:  €60,- (inclusief materiaal)
Meer informatie: info@goedleeson-
derwijs.nl
Docent: Mirjam Snel (leesdeskundi-
ge)

Let op: Deze curus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 28
Boekenbende groep 6, 7 en 8 Nieuw
De boekenbende is een leesclub 
voor kinderen waarin plezier wordt 
beleefd aan boeken en aan andere 
leesmaterialen (zoals strips, ge-
dichten en tijdschriften). Tijdens de 
bijeenkomsten wordt er onder het 
genot van een drankje en iets lekkers 
voorgelezen, vervolgens gaan de 
kinderen met elkaar aan de slag met 
bijvoorbeeld het maken van posters, 
foto’s, filmpjes, (strip)tekeningen, 
schilderijen en moodboards. De Boe-
kenbende wordt afgesloten met een 
tentoonstelling die door de kinderen 
zelf wordt ingericht en verzorgd.

Locatie: Lokaal OBS Waterrijk
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start: 9 mei 
Kosten:  €60,- (inclusief materiaal)
Meer informatie: info@goedleeson-
derwijs.nl
Docent: Mirjam Snel (leesdeskundi-
ge)

Let op: Deze curus duurt 8 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 29
Ditjes & Datjes 4-7 jaar locatie 
Toonladder (Saartje)
Hou je ook zo van spelletjes? Bunny 
hob, kaartenspelen en tikkertje? 
Tijdens deze club gaan we 8 we-
ken lang binnen of buiten een uur 
lang spelletjes spelen. Enthousiast 
geworden? Geef je snel op voor de 
spelletjesclub!

Locatie: Toonladder Hof ter Weide
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 9 mei
Kosten:  BSO €20,- Niet BSO €30,-      
                 U-pas €10,-
Docent: Annalie
Meer info: www.saartje.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 
weken en alleen kinderen die op 
locatie Toonladder (Adres: Louis 
Armstrong Boulevard 52) bij 
BSO Saartje zitten kunnen naar 
deze cursus worden gebracht en 
gehaald.

Cursus 30
Stoere sportuur 4 t/m 6 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 ande-
re sporten aangeboden o.l.v. Casper 
de Bruijn (cf-er sport Handbalver-
eniging Leidsche Rijn).

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 15.30 -16.30 uur 
Start: 9 mei
Kosten:  €25,-
Kosten U-pas: €3,- eerste les con-
tant te betalen bij de docent

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

Cursus 31
Stoere sportuur 7 t/m 9 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 ande-
re sporten aangeboden o.l.v. Casper 
de Bruijn (cf-er sport Handbalvereni-
ging Leidsche Rijn).

Locatie: Gymzaal Waterwin rechts
Tijden: 16.30 -17.30 uur 
Start: 9 mei
Kosten:  €25,- 
Kosten U-pas: €3,- eerste les contant 
te betalen bij de docent

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

Cursus 32
Freerunning 6 t/m 8 jaar 
(Erikverlaansport)
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:     9 mei
Kosten: €45,50 (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen peri-
ode al meegedaan met freerun/
judo/voetbal/hockey, 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: Deze cursus duurt 7 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.



   
Cursus 33
Freerunning 9 t/m 12 jaar 
(Erikverlaansport)
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 
ervaring zal je niet snel vergeten.  
Wat een plezier en energie! Je wil 
al snel meer! En dat geven we je! In 
uitdagende en veilige sfeer met span-
nende 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 langzaam 
opgebouwd met natuurlijke alle vei-
ligheid aspecten. 

Locatie: Gymzaal Waterwin links
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:     9 mei
Kosten: €45,50 (U-pas 100% korting)
Meer info: www.erikverlaansport.nl
Let op: Heb je de afgelopen periode 
al meegedaan met freerun/judo/
voetbal/hockey, dan schrijf je je 
weer in via de Brede School en word 
je lid van Erik Verlaan Sport 
(€34,- per maand; €15,- inschrijfgeld).

Let op: Deze cursus duurt 7 weken 
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

Cursus 34
Sportclubje 4-11 jaar 
Stoom je klaar voor de Kindertria-
thlon van 30 juni. De eerste Kinder-
triathlon in Leidsche Rijn. Doe je 
mee? Dan kan je tijdens dit clubje 
alvast je conditie en vaardigheden 
trainen. Kom je mee sporten?

Locatie: Buiten bij Waterwin
Tijden: 15.30 -16.30 uur
Start: 9 mei
Kosten:  BSO €20,- Niet BSO €30,-      
                 U-pas €10,-
Meer info: www.saartje.nl

Let op: Deze cursus duurt 8 weken
en alleen kinderen die op locatie 
Waterwin bij BSO Saartje zitten 
kunnen naar deze cursus worden 
gebracht en gehaald.

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 be-
wegen? 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 mid-
dag te bezorgen.

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


