
Naschoolse activiteiten Stad van de Zon 

Na de kerstvakantie starten we met een vernieuwd aanbod van naschoolse activiteiten.  

Diverse vakdocenten zullen een workshop aanbieden speciaal voor alle kinderen van Kind Centrum Stad 

van de Zon. De eerste periode (januari/februari 2016) een aanbod van creatieve activiteiten. Vervolgens 

bieden we later dit schooljaar nog muziek en sport activiteiten aan. Voor meer informatie kunt u terecht 

bij Eveline Hogenhout, coördinator NSA  naschoolseacvtiviteiten@skhhw.nl 

Groep 1 en 2  Tekenen en Schilderen; Kunst voor kinderen 

Wanneer:  woensdag  3, 10, 17 en 24 februari 2016 van 14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  BSO  Lokaal Orion 3, Hemelboog Binnen 26 (het lokaal  is op 1e verdieping) 

Kosten:  €30,- voor 4 lessen inclusief materiaal 

Docent:  Charona van Bellen, TIPTOP workshops. www.charonavanbellen.nl 

Inschrijven: via info@charonavanbellen.nl Vermeld daarbij de naam van uw zoon/dochter, groep, leeftijd, 

emailaders en telefoonnummer. Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u ter bevestiging een uitnodiging voor de 

eerste les en de factuur.  

Algemene informatie: 
De activiteiten vinden plaats in de school of het gebouw van de Komeet. Afhankelijk van de activiteit is dit in de 
speelzaal, een klaslokaal of een BSO ruimte. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het aangrenzende grasveld.  
Ouders/verzorgers schrijven het kind zelf in bij de workshopgever. De communicatie over de deelname aan een 

activiteit wordt door de workshopgever verzorgd . 

Voorafgaand aan de workshop (op maandag, dinsdag of donderdag) krijgen de kinderen gelegenheid om iets te     
drinken en te eten (de kinderen nemen het zelf mee).  
Kinderen die gebruik  maken van BSO op de cursusdag worden gebracht en gehaald door de BSO medewerkers.   

Groep 3 t/m 5    Droomschilderen 

Wanneer:  Dinsdag 19 en 26 januari, 2 en 9 februari 2016 van 14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Speellokaal van de Reflector      

Kosten:   €30,-  voor 4 lessen inclusief materiaal 

Docent:  Manon van Dijk www.praktijkprikkelzz.nl PRIKKELZZ 

Inschrijving: via info@praktijkprikkelzz.nl Vermeld daarbij de naam van uw zoon/dochter, groep, leeftijd, email-

aders en telefoonnummer. Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u ter bevestiging een uitnodiging voor de eerste 

les en de factuur.  

Reminder inschrijven kan nog tot 15 januari 

http://www.praktijkprikkelzz.nl

