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Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de brochure met de brede school activiteiten voor het eerste blok van het
nieuwe schooljaar. Wij wensen u veel leesplezier en zien alle aanmeldingen graag tegemoet!
Floor van den Bosch
Greta Molendijk
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Schaakles
Schaken is een bijzonder leuk spel dat wordt gespeeld door
miljoenen mensen over de hele wereld. De regels van het
schaakspel lijken misschien erg ingewikkeld: er zijn zoveel
stukken, en ze bewegen allemaal op een andere manier…..
Dat valt best wel mee: tijdens de les worden de schaakregels op eenvoudige en duidelijke wijze uitgelegd. Na een
aantal lessen kan je in principe al een partij tegen iemand
gaan spelen! De lessen worden verzorgd door Piet van Oosterom. Piet is om 14.15 uur op de Sleutel aanwezig om de
deelnemers op te vangen. Gezamenlijk gaan ze dan naar
de Nicolaasschool. Daar kunnen de kinderen na afloop weer
worden opgehaald. Kinderen mogen alleen met toestemming van de ouders zelfstandig naar huis.
Wanneer: maandag 14.30 -15.30 uur
Waar:
Nicolaasschool
Voor:
groep 5 t/m 8
Door:
Piet van Oosterom
Kosten:
€ 18,00
Min aantal deelnemers: 4

Algemene muzikale vorming
Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met de
Leeuwenkuil. Ook dit keer gaan we veel zingen, we maken er
bewegingen bij, bespelen instrumenten. Er wordt spelenderwijs kennis gemaakt met de basiselementen van de muziek.
Dit keer staat de herfst centraal met leuke liedjes en passende zelfgemaakte muziekjes. Hoe gebruik je de schoolinstrumenten daarbij? Elk blok worden er nieuwe uitdagingen
aangeboden. Kinderen die al eerder hebben meegedaan
zijn ook van harte welkom!
Wanneer: maandag 14.45 -15.45 uur
Waar:
Nicolaasschool (lokaal 1-2 A)
Voor:
groep 1 t/m 3
Door:
Floor Snip
Kosten:
€ 32,50 (5x)
Min-max aantal deelnemers: 10-15

Kleutergym
Ook dit jaar bieden we weer extra gymlessen
aan voor kleuters. De lessen worden verzorgd
door juf Annemieke ten Dam. De kinderen kunnen spelenderwijs kennis maken met verschillende bewegingsactiviteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van uw
kind(eren). BSO-kinderen worden gebracht en
gehaald. Indien het maximum aantal deelnemers wordt gehaald krijgen ‘nieuwe’ aanmeldingen voorrang.
Wanneer: dinsdag 15.00 – 16.00 uur
Waar:
‘t Haarhuus
Voor:
groep 1 en 2
Door:
Annemieke ten Dam
Kosten:
€ 20,00
Min-max aantal deelnemers: 8-20

Recreatiegym
Ben je sportief en houd je van bewegen, dan is
recreatiegym misschien wel iets voor jou! Op
een speelse manier komen alle gymtoestellen
aan bod. Met de grote toestellen gaan we:
zwaaien, balanceren, rollen, duikelen, springen
en klimmen en klauteren.
Met de kleine toestellen gaan we allerlei leuke
spelletjes doen in kleine groepjes en natuurlijk
met z'n allen! Denk hierbij aan: verstoppertje,
tikspelletjes, mikspelletjes, balspelletjes, bewegen op muziek en nog veel meer. Ben je enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in............!
Wanneer donderdag 15.00 -16.00 uur.
Waar:
’t Haarhuus
Voor:
groep 3 t/m 5
Door:
Annemieke ten Dam
Kosten:
€ 20,00
Min-max aantal deelnemers: 8-20

Hockey
Heb je het altijd al leuk gevonden om te leren hockeyen of heb jij zin om wat extra te trainen
om dat gave trucje onder de knie te krijgen?! Geef je dan snel op voor de Brede School Activiteit hockey!
De lessen worden gegeven door juf Bo. Hockeysticks heeft juf Bo, maar als jij je eigen stick hebt,
mag je die uiteraard meenemen.
Wanneer: maandag 15.00-16.00
Waar:
't Haarhuus
Voor:
groep 4 t/m 6
Door:
Bo Smit
Kosten:
€ 20,00
Min-max aantal deelnemers: 8-20

Handbal
SV Schalkhaar laat kinderen op een speelse wijze kennis maken met het verrassende en snelle
spel van handbal. Door creatieve trainingen en tijd te nemen voor plezier leren de kinderen samenwerken, zich motorisch te ontwikkelen, bouwen ze aan hun zelfvertrouwen en raken ze hun
energie kwijt. Op deze manier worden kinderen in staat gesteld om te kijken of de handbalsport iets voor hen is, zowel op sociaal als sportief gebied. De kinderen trainen mee met al
handballende leeftijdsgenoten.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen. Voor BSO-kinderen wordt vervoer
door de vereniging geregeld.
Wanneer: donderdag 16.30-17.30 uur groep 3, 4 en 5
dinsdag 16.00 – 17.00 uur groep 6 en 7
dinsdag 17.00 – 18.00 uur groep 8
Waar:
Sportpark Horsterhoek/ Sporthal Westenberg
Voor:
groep 3 t/m 8
Door:
Door diverse clubtrainers
Kosten: € 10,00 (6 keer)
Max. aantal deelnemers per leeftijdscategorie: 10

Muziekles en samen muziek spelen
Door een subsidie (Muziekimpuls) is het mogelijk dat de kinderen uit Schalkhaar de komende
twee jaar muziekles krijgen op bugel, trombone, trompet of saxofoon. In groepjes krijgen de
kinderen instrument les van Tijs v.d. Berg.
Tijs heeft het afgelopen jaar les gegeven in de groepen 6 t/m 8 op de beide scholen.
In totaal zijn er 30 lessen.
In de eerste 20 lessen zal vooral aandacht besteed worden aan de beginselen van het spelen.
Daarbij zal gekeken worden naar het niveau van de kinderen.
De kinderen krijgen hun instrument mee naar huis. Daarnaast krijgen zij bladmuziek en een cd
mee, waardoor ze dit thuis goed kunnen oefenen. Ze kunnen dan snel enkele liedjes spelen.
Na 20 lessen worden er 10 besteed aan het oefenen in het samen spelen met elkaar. Kinderen , die een ander instrument spelen, kunnen dan aansluiten.
In januari en juli 2018 zijn er voorspeelmomenten en kunt u als ouder met de docent spreken
over de vorderingen van uw kind.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die een instrument bespelen beter kunnen onthouden,
zich socialer ontwikkelen en creatiever kunnen denken.
Uiteraard staat het plezier in muziek voorop!
Een unieke kans om dichtbij en goedkoop door een afgestudeerd conservatorium docent van de
Leeuwenkuil een instrument te leren bespelen.
Het mooie is dat de subsidie voor drie jaar is verkregen. Uw kind kan dus ook nog het komende
jaar aan deze activiteit meedoen.
De lessen worden gegeven op dinsdag van 14.45 - 15.30 of van 15.30-16.15.
We vragen voor de 30 lessen 100 euro voor het gehele jaar.
De lessen zijn bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Wanneer: dinsdag 14.45 - 15.30
of van 15.30 - 16.15
Voor: groep 5 t/m 8
Waar: Koetshuis Schalkhaar
Door: Tijs vd Berg
Kosten: € 100,00 (voor 30 lessen
inclusief de voorspeelmomenten)

Kinderbootcamp
Heb je na schooltijd nog zin om te ravotten in het bos,
dan kan dat! Unicoach biedt bootcamp aan voor kinderen op een locatie binnen of net buiten Schalkhaar.
Spelenderwijs word je een uur lang beziggehouden met
de basale bewegingsvormen die goed zijn voor de algemene ontwikkeling van het jonge kind. Naast waarden en normen worden uithoudingsvermogen, mobiliteit, spier-ontwikkeling van het lichaam en
mentale weerbaarheid getraind. Touwtrekken, tijgeren, boomstamlopen, touwtje springen, hoela
hoepen, planken, intervallen etc. zijn een aantal activiteiten die tijdens de bootcamp de revue
passeren.

Wanneer: woensdag 14.00 – 15.00 uur (let op ander tijdstip)
Waar:
verzamelen op het grote plein bij de Nicolaasschool
Voor:
groep: 6 t/m 8
Door:
Unicoach (Nico Langereis)
Kosten:
€ 36,00
Min-max aantal deelnemers: 6-10

ATB
In samenwerking met De Goede Tweewielers in Schalkhaar kunnen de kinderen die nog niet in bezit zijn van een ATB-fiets een gratis per clinic een ATB-fiets lenen. De ATB-fiets wordt schoon op
school afgeleverd en weer schoon teruggebracht naar de firma De Goede. De ATB-clinics staan
onder begeleiding van Unicoach en vinden plaats in het Wechelerveld in Schalkhaar en of op de
Zandbelt in Lettele. Tijdens de ATB-clinics worden de kinderen de basisvaardigheden van het ATBen geleerd. Zoals hoe gaan we sturen, remmen, vallen en een ATB-fiets onderhouden. Daarnaast
gaan we ze leren om technisch en toch snel te kunnen rijden op geaccidenteerd terrein. Kracht- en
intervaltraining en behendigheidsoefeningen zitten in het programma. De ATB-clinics vinden plaats
in een bosrijke omgeving en kan tijdens ieder weertype worden uitgevoerd. Regen, sneeuw, koud
of warm weer het maakt niet uit, ATB-en kan altijd. Naast een goed onderhouden ATB-fiets hebben de kinderen een helm (verplicht) en handschoenen nodig. Het dragen van een lange fietsbroek/trainingsbroek wordt aanbevolen, dit i.v.m. takken en of hindernissen. Tijdens de eerste clinic wordt éénmalig aan iedere deelnemer een bidon (incl. sapje) uitgedeeld, aangeboden door Unicoach.
Wanneer: donderdag van 14.45 - 15.45 uur
Waar:
verzamelen op het grote plein bij de Nicolaasschool
Voor:
groep 6 t/m 8
Door:
Unicoach (Nico Langereis)
Kosten:
€ 36,00
Min-max aantal deelnemers: 6 – 10

Kookles
Kinderen die nu leren koken, kunnen later makkelijker zelf een gezonde maaltijd op tafel zetten.
Tijdens de workshop leren de kinderen op een ongedwongen manier hoe zij gezond en vooral
lekker kunnen koken. We gaan wekelijks verschillende gerechten maken, alle kinderen krijgen hun
eigen taak tijdens de workshop en aan het einde doen we natuurlijk samen de afwas. Ook is er
aandacht voor snijtechniek, etiquette, hygiëne en leuke weetjes over voedsel. Na afloop van elke
les krijgen de kinderen het recept van die middag mee naar huis. En aan het eind een heus “Ik kan
koken”-certificaat. Kinderen mogen hun eigen keukenschort meenemen, heeft u deze niet dan hebben wij er één.
Wanneer:
Waar:
Voor:
Door:
Kosten:

maandag 14.45 t/m 16.45 uur
Nicolaasschool (keuken)
groep 5 t/m 8
Loes Voedingscoach
€ 48,00

Maximaal aantal deelnemers: 10
Opmerking: wilt u bij uw opgave doorgeven of
uw kind een allergie of een dieet heeft, dan houden wij daar uiteraard rekening mee bij de samenstelling van de recepturen.

Teken– en schilderles
Op woensdag– en vrijdagmiddag verzorgt Monique Michel teken– en schilderlessen. Op woensdag is zij om 12.15 uur op de Nicolaasschool aanwezig. De kinderen van de Nicolaasschool melden zich direct na schooltijd bij haar. De kinderen van de Sleutel worden door de ouders direct na
schooltijd naar de Nicolaasschool gebracht. Iedereen neemt zijn eigen lunchpakketje mee (eten en
drinken). Er wordt gezamenlijk gegeten en rond 12.30 uur start de les. De les duurt tot 14.00 uur.
Op vrijdagmiddag is Monique om 14.15 uur op de Nicolaasschool aanwezig. De kinderen van de
Sleutel worden door de ouders naar de Nicolaasschool gebracht. De kinderen van de Nicolaasschool melden zich om 14.30 uur bij Monique. De les duurt tot 16.00 uur.
Nieuw: ouders mogen ook samen met hun kind mee komen tekenen en/of schilderen. Zij betalen ook
de kosten van €45,00.
Wanneer: woensdag 12.30 – 14.00 uur
vrijdag 14.30 – 16.00 uur
Waar:
Nicolaasschool
Voor:
groep 1 t/m 8
Door:
Monique Michel
Kosten:
woensdag € 45,00
Maximum aantal deelnemers: 12

Maak kennis met tennis
In samenwerking met Tennis vereniging Park Braband en Tennisschool Peter Everink bieden wij jou
graag de mogelijkheid om kennis te maken met de tennissport. Onder begeleiding van een tennistrainer zullen je de basistechnieken worden bijgebracht zodat je na deze periode een bal kan
overslaan en onderling een wedstrijdje kan spelen. Sportkleding is tijdens de les verplicht, rackets
worden door de tennisschool geregeld.
Wanneer: donderdag 15.30 – 16.30 uur
Waar:
tennisclub Park Braband
Voor:
groep 3 t/m 8
Door:
Peter Everink
Kosten:
€ 30,00
Min./max aantal deelnemers: niet van toepassing

Skeeleren
Skeeleren wordt aangeboden door Schaats- & Skeeler organisatie In Beweging/IcePlanet Calibris leerbedrijf Sport en Bewegen Piet van Oosterom. Als je al eerder mee hebt gedaan kan je
ook nu weer meedoen om je techniek te verbeteren. Kinderen zorgen zelf voor skeelers. Pols-,
elleboog-, knie- en hoofdbescherming is verplicht. Bij regen/te nat wegdek krijgen de kinderen
een aangepast programma in het speellokaal van de Sleutel. Ouders zijn zelf verantwoordelijk
voor het brengen en halen. Kinderen mogen slechts met toestemming van de ouders zelfstandig
naar huis. BSO-kinderen worden door Piet teruggebracht naar de Nicolaasschool.
Wanneer: dinsdag 14.45 – 15.45 uur
Waar:
schoolplein De Sleutel
Voor:
groep 3 t/m 6
Door:
Piet van Oosterom
Kosten:
€ 18,00
Min. aantal deelnemers: 4
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dag
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voor

door

kosten

aantallen

Algemene muzikale
vorming (AMV)
Nicolaasschool

maandag

14.45 - 15.45

grp 1 t/m 3

Floor Snip

€ 32,50

Min. 10
Max. 15

Schaakles
Nicolaasschool

maandag

14.30 - 15.30

grp 5 t/m 8

Piet van
Oosterom

€ 18,00

Min. 4

Kookles
Nicolaasschool

maandag

14.45 -16.45

grp 5 t/m 8

€ 48,00

Max. 10

Hockey

maandag

15.00 - 16.00

grp 4 t/m 6

Loes
Voedingscoach
Bo Smit

€ 20,00

Min. 8
Max. 20

dinsdag

16.00 - 17.00

grp 6 en 7

€ 10,00

Max. 10

17.00 - 18.00

grp 8

Diverse
trainers

(5x)

‘t Haarhuus
Handbal
Sportveld Schalkhaar
Kleutergym
‘t Haarhuus

dinsdag

15.00 - 16.00

grp 1 en 2

Annemieke € 20,00
ten Dam

Min. 8
Max. 20

Muziekles
‘t Koetshuis

dinsdag

14.45 - 15.30

grp 5 t/m 8

Tijs vd
Bers

€100,00

Max. 5

Skeeleren
De Sleutel

dinsdag

14.45 - 15.45

grp 3 t/m 6

Piet van
Oosterom

€ 18,00

Min. 4

Teken/schilderles
Nicolaas

woensdag

12.30 - 14.00

grp 1 t/m 8

Monique
Michel

€ 45,00

Max. 12

Kinderbootcamp
Schalkhaar

woensdag

14.00 - 15.00

grp 6 t/m 8

Nico
Langereis

€ 36,00

Min. 6
Max. 10

Handbal

donderdag

16.30 - 17.30

grp 3 t/m 5

Diverse
trainers

€ 10,00

Max. 10

donderdag

15.00 - 16.00

grp 3 t/m 5

Annemieke € 20,00
ten Dam

Min. 8
Max. 20

ATB
Schalkhaar/Lettele

donderdag

14.45 - 15.45

grp 6 t/m 8

Nico
Langereis

€ 36,00

Min. 6
Max. 10

Tennis
Park Braband
Teken/schilderles
Nicolaasschool

donderdag

15.30 - 16.30

grp 3 t/m 8

€ 30,00

n.v.t.

vrijdag

14.30 - 16.00

grp 1 t/m 8

Peter
Everink
Monique
Michel

€ 45,00

Max. 12

15.30 - 16.15

Sportveld Schalkhaar
Recreatiegym
‘t Haarhuus

Per groep

