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Beste ouders en leerlingen,
Afgelopen periode hebben veel leerlingen deelgenomen aan de naschoolse activiteiten.
Deze week zijn een aantal activiteiten voor de laatste keer.
Na de meivakantie starten we weer met een nieuw aanbod. Alle activiteiten zijn gratis!
Sporten voor groep 4/5 op maandag in de Salamander loopt nog door tot aan de
meivakantie. Als leerlingen van groep 3 ook willen meesporten na 14:15uur dan kan dat.
Geef dit wel even door aan juf Joyce.
Het typen voor leerlingen van groep 7 en 8 loopt nog door tot aan de zomervakantie.
Natuurlijk afhankelijk van hoe snel leerlingen door het programma gaan.
De komende weken (tot de meivakantie) biedt meneer Thijs (Curio Sport en Bewegen) leuke
sportspelletjes aan op woensdagmiddag na schooltijd, op en rond het schoolplein.
Alle leerlingen mogen hier aan deelnemen. Opgeven kan bij de eigen groepsleerkracht.
In deze brief staat het aanbod voor na de meivakantie. Kinderen kunnen zich opgeven via
onderstaande strook of door zich mondeling aan te melden bij hun eigen leerkracht.
Aanmelden kan tot de meivakantie!
De activiteiten zijn vanwege corona nog steeds zoveel mogelijk in de eigen groep en niet
groepsoverstijgend. Hierdoor is er misschien minder keuze, maar we hopen ook volgend
schooljaar door te gaan met dit naschoolse aanbod.
Als er voor jouw groep 2 activiteiten zijn mag je voor allebei de activiteiten opgeven.
We hopen op heel veel aanmeldingen!
Met vriendelijke groeten,
Petra van Bergeijk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavestrook:
naam:________________________________________________________________
groep:________________________________________________________________
Activiteit(en): __________________________________________________________

Uitleg naschoolse activiteiten 14:20-15:05uur
Muziek

Groep 1 t/m 3
dinsdagen: 18-5, 25-5, 1-6, 8-6, 15-6, 22-6
Samen zingen, spelen en samen bewegen op muziek. Dat is wat we gaan doen in de lessen
"Zin in Muziek". We klimmen over hoge en lage tonen en we spelen op verschillende
instrumentjes. Ook gaan we kijken en luisteren naar woorden die allemaal een eigen ritme
hebben en samen een muzikaal verhaal vormen. Spelenderwijs leer je allerlei liedjes en kun
je ervaren dat muziek maken fijn is.

Mediamix Groep 4-5
donderdagen: 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
In deze lessen gaan leerlingen kennismaken met verschillende technieken. Zo gaan ze een
animatiefilm maken, werken met Virtual Reality, Hologrammen, video's maken en nog veel
meer.
Speciaal voor de kinderen uit de groepen 4/5 is dit een bijzondere reeks naschoolse lessen.

Ruimtereis naar Mars: knutselen Groep 6-7
dinsdagen: 18-5, 25-5, 1-6, 8-6, 15-6, 22-6 ‘
Wij mensen zijn ons milieu op de aarde steeds verder aan het bevuilen.
Straks is onze planeet niet meer leefbaar. Daarom is het goed om verder te kijken naar
nieuwe mogelijkheden.
We zijn al op de maan geweest, maar nu is Mars aan de beurt. Je kunt zelfs al een reis
boeken om daar heen te gaan en het eens te bekijken.
Ook 'wij' gaan verzinnen hoe we naar mars kunnen reizen. Hoe ziet jou ruimteschip en
ruimtereis eruit?
En als we daar eenmaal zijn aanbeland, zullen we ons best moeten doen om te kunnen
overleven.
We gaan schilderen, tekenen, knippen en plakken om onze ideeën te laten zien.
Hoe verbouw je je eigen voedsel? Hoe zorg je dat er genoeg zuurstof aanwezig is?
We gaan een eigen woning en/of leefgemeenschap verzinnen.
Dan kunnen we het lekker lang volhouden op Mars."

Sporten na school (Beweegburo) groep 6/7
maandagen 17-5, 31-5, 7-6, 14-6, 21-6, 5-7, 12-7, 19-7
Elke maandagmiddag is er na schooltijd de gelegenheid voor kinderen om gratis te sporten.
Afhankelijk van wat de kinderen zelf graag willen zal juf Caitlin samen met de kinderen een
leuk afwisselend gymaanbod geven met voornamelijk veel aandacht voor spel. De kinderen
verzamelen in de school om 14:15uur en worden door een leerkracht naar de Salamander
gebracht. Zij kunnen om 15:15uur weer door ouders worden opgehaald of zelfstandig naar
huis. Als de activiteit niet in de Salamander plaats kan vinden, dan gebruiken we de speelzaal
van school.

Mad science: groep 8
donderdagen: 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
Na een spectaculaire science show op school (14 April onder schooltijd) kunnen kinderen
worden ingeschreven voor de naschoolse cursus.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Wetenschap en techniek zijn te gek! Lekker veel zelf doen staat centraal tijdens de cursus.
Kinderen doen te gekke proefjes en voeren gave experimenten uit. Ook met het wekelijkse
thuis-experiment gaat het ontdekken verder. Samen vliegen we verder de 21e eeuw in!
Wetenschap en techniek zijn belangrijk, nu en in de toekomst. Iets leren geeft voldoening en
is leuk om te doen. Dat laten we de kinderen graag ervaren om zo bij te dragen aan hun
ontwikkeling.

en zet het leven van een ster op een rijtje. Kortom, aan
het eind van deze les weet je alles.
Atmosfeer en verder
Leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die lucht op
ons uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je op Mars kunnen
overleven? Aan het eind van deze les weet je het antwoord.

