Meedoen? Bij elke activiteit staat aangegeven waar je je kunt
aanmelden en waar je eventueel informatie kunt inwinnen.

Activiteitenkalender 2017
Brede scholen Zevenbergen
Hierbij presenteren wij de nieuwe
activiteitenkalender van de Brede scholen in Zevenbergen.
Je vindt ook hierin weer verschillende activiteiten, projecten
en workshops die na schooltijd plaats vinden tot aan de
zomervakantie. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat
de mogelijkheden zijn op het gebied van Sport en Cultuur en dat
kinderen desgewenst kennis kunnen maken met verschillende
disciplines op dit gebied.
Twee keer per jaar wordt deze activiteiten kalender verspreid;
Na de kerstvakantie en na de zomervakantie.
De activiteitenkalender is tot stand gekomen in samenwerking
met alle basisscholen in Zevenbergen en Kindercentra de Roef.
Het aanbod is samengesteld met behulp van met name lokale
verenigingen en cultuuraanbieders.

Heb je vragen of ideeën voor activiteiten? Neem contact op met:
Leontine Ouwerling
KC de Roef

T: 088-4431202
E: l.ouwerling@kindercentraderoef.nl
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Krullen&Snippers

Theatercursus Musical
Uitleg activiteit

Bomen voorzien ons van zuurstof en hout en van dat hout bouwen
wij al eeuwen huizen, meubels, instrumenten en nog veel meer.

Pinokkio, Ciske de Rat en de Gelaarsde Kat zijn slechts een paar
namen van de grote musicals die in ons land te zien zijn. En nu kan
jij leren wat er allemaal bij komt kijken om in zo’n musical op te
treden. In de Theatercursus Musical gaan de kinderen aan de slag
met de drie belangrijkste elementen uit de musical: zang, dans en
toneel spelen. Ze leren gezamenlijk de tekst van een aantal
musicalnummers en studeren een eenvoudige choreografie in, die
voor iedereen te doen is. Daarnaast leren ze voor een publiek te
staan, hun emoties te uiten en samen te werken. Aan het einde van
de cursus laten de kinderen zien wat ze allemaal geleerd hebben en
maken we kennis met de nieuwste generatie musicalsterren.

Wil je eens ervaren hoe dat in zijn werk gaat ? En onder
begeleiding van een echte houtmeester aan de slag gaan om je
eigen houten meubeltje te ontwerpen en te maken?
Schrijf je dan in en we maken er samen iets moois van.
Door:

Mario Mariani

Wanneer:

22 mei tot en met 26 juni (maandag) 16.00 – 17.00 u,
Locatie de Neerhof, Bloedkoraal 1, Zevenbergen

Hoe laat:

16.00 u- 17.00 u

Waar:

Locatie de Neerhof

Kosten:

€30,- voor 6 lessen

Aanmelden:

Mario 06-26744248 / mario-mariani@hotmail.com

Opmerkingen:
Deze workshop is voor kinderen vanaf 8 jaar.
Aanmelden voor 1 maart a.s . Doorgang bij minimaal 10 kinderen

Door:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:
Aanmelden:

Van Creatieve Huize (Sanne Schoneveld-Hendrikx)
9, 16, 23 februari / 9, 16, 23, 30 maart / 6 april
15.30-17.00

basisschool De Toren, Zevenbergen
55,- voor 8 lessen
sanne@vancreatievehuize.nl 06-27507832
www.vancreatievehuize.nl

Opmerkingen: Cursus is bestemd voor de groepen 3, 4 en 5. Kinderen
krijgen aan het begin van de les de gelegenheid om zelf meegebracht eten en
drinken te nuttigen. Doorgang vindt plaats bij minimaal 5 kinderen. Maximaal 12
deelnemers.
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Workshops Spray Painting - Kunst
Heb je ooit wel eens met graffiti spuitbussen willen schilderen?
Spray Painting is geen normale graffiti en geen normale schilder
techniek.
Tijdens deze 4 workshops leer ik je met graffiti spuit bussen
en hele simpele materialen zoals pannen deksels, schaaltjes en een
telefoonboek een bijzonder mooi en gedetailleerd schilderij te
maken.
We gebruiken geen kwasten! Je hebt geen bijzondere talenten
nodig!
Iedereen kan dit doen!
Vanwege het succes in het afgelopen half jaar heb ik de indeling
veranderd.
I.p.v. 2 groepjes met elk een maximum van 6 kinderen zal er nu 1
grote groep van maximaal 12 kinderen zijn. De lessen duren nu
anderhalf uur, i.p.v. 45 minuten, zodat er lekker veel tijd is voor
iedereen om te oefenen en nog mooiere schilderijen te Sprayen!
Voor contact en meer informatie kunt u kijken op mijn openbare
facebook, Pagina: https://www.facebook.com/rpspraypaintart/

Door:
Robbin Pronk
Wanneer:
Elke dinsdag van 6 t/m 27 juni
Inschrijven is mogelijk vanaf januari t/m 31 mei
Hoe laat:
15:30 – 17:00 uur
Voor wie:
Groep 7 en groep 8.
Waar:
Schoolplein – OBS De Boemeran
( óók bij slecht weer ! )
Kosten:
€20 voor alle lessen, incl materialen.
Aanmeldingen:
nibborpro@gmail.com
Opmerkingen:
Workshop start bij minimaal 4 kinderen
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Relax Kids workshop

Little Stars workshop

Ga mee op een magisch avontuur en kom naar de Relax Kids
Workshop
Relax kids helpt kinderen te ontspannen, zelfvertrouwen op
te bouwen, te focussen, te concentreren en beter te slapen
door middel van: bewegen, dans, dramaspelletjes,
ademhalingsoefeningen en stretchoefeningen.
Kijk voor meer informatie op www.nujij.info
of bezoek onze facebookpagina www.facebook.com/nujij.info

De Little Stars lessen zijn een onderdeel van het Relax Kids
programma en speciaal afgestemd op de beleefwereld van jonge
kinderen. In de lessen gaan we op avontuur en ontdekken we hoe je
doormiddel van beweging, spel, massage, visualisatie, affirmatie en
ademhalingstechnieken helemaal tot ontspanning kunt komen. Dit
alles op een speelse en vrolijke manier.
Kijk voor meer informatie op www.nujij.info
of bezoek onze facebookpagina www.facebook.com/nujij.info

Door: Aryonne van Gils
Wanneer: Maandag 27-03, 3-04, 10-04, 8-05, 15-05, 22-05,
6 bijeenkomsten
Waar: Basisschool De Regenboog
Voor wie: groep 4, 5, 6
Hoe laat: 15:30 – 16:30 uur

Door: Aryonne van Gils
Wanneer: Maandag 13-02, 20-02, 6-03, 13-03, 4 bijeenkomsten
Waar: Basisschool De Regenboog
Voor wie: groep 1,2,3
Hoe laat: 15:30 – 16:15 uur

Kosten: €40,- (Kinderen die op deze dag op de BSO zitten, betalen €
32,50)
Aanmelden: Contact@nujij.info
Voor 13 maart o.v.v. naam,
leeftijd/groep en school
Opmerkingen: We hebben plaats voor maximaal 8 kinderen

Kosten: €27,50 (Kinderen die op deze dag op de BSO zitten, betalen
€ 22,50)
Aanmelden: Contact@nujij.info
Voor 3 februari o.v.v. naam,
leeftijd/groep en school
Opmerkingen: We hebben plaats voor maximaal 6 kinderen
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Discipline Moderne vreemde talen Modern
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Workshop Ponyplezier
Uitleg activiteit

English is fun
Verrijk jouw kennis van het Engels op een speelse manier met een
èchte engelse.
Door: Joanne Hollingworth
Wanneer: 8/3, 15/3, 22/3, 5/4, 12/4
Waar: Basisschool de Regenboog
Voor wie: kinderen vanaf groep 4 t/m 8
Hoe laat: 13.30 – 14.30 uur
Kosten:
€30,- voor 5 lessen van 1 uur
Aanmelden: englishjoanne14@gmail.com
Opmerkingen: minimaal 4 kinderen, maximaal 8 kinderen

Tijdens de workshop staat het omgaan met de pony’s centraal.
Borstelen, het zien van de pony’s (hoe gedraagt hij zich? Wat zie ik?)
en oefeningen met de pony’s waarin een thema centraal staat
(samenwerken, wat is mijn rol in de groep, leiden van een pony etc).
Kirsty Walraven
5 april, 26 april, 17 mei, 7 juni, 28 juni
13.30 tot 15.00 uur
Huizersdijk 33, Zevenbergen
per workshop €8,00 p.p.
(de workshop gaat door bij 4, max. 5 kinderen)
Aanmelden: info@kirstys-coaching.nl / www.kirstys-coaching.nl
06-24776389
Door:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

Opmerkingen:
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
De workshop vindt plaats in een weiland, draag dus
kleding en schoeisel wat vies mag worden.
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* uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie * diploma-garantie
(kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )

Typetuin
Door:

Typetuin

Wanneer:
start donderdag 16 maart, totaal 8 lessen
Waar:
basisschool de Regenboog
Voor wie:
leerlingen uit de groepen 6 t/m 8
Hoe laat:
15.30 uur tot 16.30 uur
Kosten:
€145,Aanmelden:
1) Meld uw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts
bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de
postcode van de leslocatie in. (zie kader hierboven)
3) De cursus van uw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet
de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van
uw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop alle stappen.
Opmerkingen: * minimaal 5 dagen in de week twee keer een
kwartiertje thuis online oefenen in De Typetuin
* in de schoolvakanties is er geen les en hoeft er niet online
geoefend te worden (maar dat mag wel!)
* de definitieve planning ontvangt u vlak voor de start
* inclusief diploma of deelnemerscertificaat
* inclusief alle lesmaterialen voor tijdens de les en thuis oefenen

Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem
gerust contact op met ons kantoor via info@typetuin.nl of 0135220579 . Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00uur.
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Kindercoach en Huiswerkbegeleiding

Zeuvenkamp Zevenbergen

Bij kindercoaching staan de belangen en behoeften van het kind centraal.
Het kind wordt gecoacht om zijn/ haar talenten, vaardigheden en kennis beter te
gebruiken en waar nodig nieuwe vaardigheden aan te leren.
Kindercoachpraktijk Faith coacht kinderen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentratieproblemen
Gedragsproblemen
Moeilijkheden thuis en/ of op school
Boosheid
Pesten of gepest worden
Piekeren
Gevoeligheid
Slecht slapen
Faal (angst) of andere nare gevoelens
Het niet lekker in je vel zitten
Moeite hebben met maken en/ of leren van huiswerk

Waar: Arkelhof 54
Wanneer: In overleg
Hoe laat: In overleg
Kosten:
Kindercoach; Intake gratis, elke sessie € 65,00
Huiswerkbegeleiding; incidenteel € 7,50 of 10 lessen voor € 65,00
Aanmelden: e.bakker@kindercoach-faith.nl
Opmerkingen:
Zowel huiswerkbegeleiding als de coach sessies zijn individueel.
Kijk voor meer informatie op: www.kindercoach-faith.nl

Kiwanis, MoerdijkFit en 7 sportverenigingen
Honk- en softbal, Handbal, Judo, Voetbal, Tennis,
Hockey en Volleybal
Waar:
Op zeven verschillende sportparken
Plaats:
Zevenbergen
Wanneer:
Zondag 2 juli 2017
Welke tijd:
09:00 uur - 17:00 uur
Waarom:
Naschools sportaanbod
Kosten:
Gratis
Voor wie:
Kinderen van groep 3 t/m 8
Samen met:
Zeven sportverenigingen
Aantal kinderen: maximaal (ca.) 175 deelnemers
(7 teams van ca. 25 kids)
Contactpersoon: Jacco Susan
Buurtsportcoach: Pim van Groesen
Organisatie:
Wat:

Extra opmerkingen:
Dit is een vooraankondiging. In het voorjaar komen de vrijwilligers
naar alle klassen in Zevenbergen om informatie uit te delen.
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Dansclinic onderbouw
Naschools aanbod Balletstudio Tamara
Wat:
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Waarom:
Voor:
Kosten:

Kennismaken met verschillende dansstijlen
Zuidrand 5, Zevenbergen Studio Tamara
31 jan., 7 en 14 febr. (dinsdag)
15:45 uur tot 16:30 uur
Naschools sport aanbod
Groep 1 t/m 4 scholen Gemeente Moerdijk
€2,50 per kind per keer

Inschrijven verplicht:
In Samenwerking met:
Contactpersoon:
Buurtsportcoach:

Pim@MoerdijkFit.nl
Balletstudio Tamara
Tamara Heeren
Pim van Groesen

MoerdijkFit Kristal laan 25C 4761 ZC Zevenbergen
www.MoerdijkFit.nl • info@MoerdijkFit.nl •
0168 - 325 714
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Dansclinic bovenbouw
Naschools aanbod Balletstudio Tamara
Wat:.
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Waarom:
Voor:
Kosten:

Kennismaken met verschillende dansstijlen
Zuidrand 5, Zevenbergen Studio Tamara
21 febr., 7 en 14 maart (dinsdag)
15:45 uur tot 16:30 uur
Naschools aanbod
Groep 5 t/m 8 scholen Gemeente Moerdijk
€2,50 per kind per keer

Inschrijven verplicht:
In Samenwerking met:
Contactpersoon:
Buurtsportcoach:

Pim@MoerdijkFit.nl
Balletstudio Tamara
Tamara Heeren
Pim van Groesen

MoerdijkFit Kristal laan 25C 4761 ZC Zevenbergen
www.MoerdijkFit.nl • info@MoerdijkFit.nl •
0168 - 325 714
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Honk- en Softbal clinic

Workshops

Naschools sport aanbod Seven Hills

Naschools sportaanbod bij De Does

Wat:
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Waarom:
Voor:
Kosten:

Kennismaken met Honk- en Softbal
Sportzaal basisschool de Neerhof
te Zevenbergen
22 en 29 maart 2017 (woensdag)
13:30- 15:00 uur
Naschools sport aanbod
Groep 4 t/m 8 scholen
Gemeente Moerdijk
€1,00 per kind per keer

Wat:
Waar:
Wanneer:

Kennismakingslessen dans, jumping,
spelletjes, circuittraining en fitness
De Does, Kristallaan 25a
woensdag 5 en 12 april

Voor wie en hoe laat: Fit Kiddiez: dans, jumping, spelletjes
13.30 -14.30 uur leeftijd 3 t/m 6 jaar

Fit Kidz: dans, jumping, spelletjes,
circuittraining
15.30 -16.30 uur leeftijd 7 t/m10 jaar

Inschrijven verplicht:
In Samenwerking met
Contactpersoon:
Buurtsportcoach:

Pim@MoerdijkFit.nl
Honk- en Softbal Seven Hills
Duncan Kemmer
Pim van Groesen

MoerdijkFit, Kristal laan 25C 4761 ZC Zevenbergen
www.MoerdijkFit.nl • info@MoerdijkFit.nl • 0168 - 325 714

FunXtion Young Starz/Jeugdfitness:
circuittraining, fitness
16.30-17.30 uur leeftijd 11 t/m 14 jaar
Inschrijven via
Adresgegevens:

pim@moerdijkfit.nl

DE DOES FITNESS
Kristallaan 25a
4761 ZC Zevenbergen Tel: 0168 760 026
E-mail: info@dedoesfitness.nl Website: www.dedoesfitness.nl
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Chronologisch overzicht op startdatum activiteit.

Dans Clinic Onderbouw
Theatercursus Musical
Little Stars Workshop
Dans Clinic Bovenbouw
‘English is fun’
Typetuin
Honk- en Softbal Clinic
Relax Kids Workshop
DeDoesfitnes
Workshop Ponyplezier
Krullen & Snippers
Spray Painting
Zeuvenkamp
Kindercoach

31-01-2017 / 14-02-2017
09-02-2017 / 06-04-2017
13-02-2017 / 13-03-2017
21-02-2017 / 14-03-2017
08-03-2017 / 12-04-2017
16-03-2017
22-03-2017 / 29-03-2017
27-03-2017 / 22-05-2017
05-04-2017/ 12-04-2017
05-04-2017 / 28-06-2017
22-05-2017 / 26-06-2017
06-06-2017/ 27-06-2017
02-07-2017
in overleg

