Naschoolse activiteiten programma
maart – juni 2017

Naschoolse activiteiten Kleine Kapitein
Beste ouders,
Graag presenteren we jullie het nieuwe Naschoolse activiteiten programma dat in maart
2017 van start zal gaan. Alle cursussen, met uitzondering van de zeilles, starten in week
11. Ze bestaan uit 6, 8 of 10 lessen die direct na schooltijd plaatsvinden. De zeilles start
in week 19.
Met ingang van dit blok neemt Partou de organisatie van de naschoolse activiteiten op
zich. Dit doen wij uiteraard in goed overleg met ouders die voorheen de naschoolse
activiteiten organiseerde en met de Kleine Kapitein.
In het komende kwartaal zullen wij in de ochtend een keer aanwezig zijn in de hal van
school om uw wensen te inventariseren. Wat voor activiteiten ziet u (of uw kinderen)
graag aangeboden? Met deze informatie zullen wij voor het nieuwe schooljaar weer aan de
slag gaan.
Wij wensen alle kinderen voor het komende blok heel veel plezier!
Stephanie van den Bosch
NSA de Kleine Kapitein
Partou

Praktische informatie
Inschrijven kan vanaf vandaag. Informatie over inschrijven en betaling vindt u op de
laatste pagina.
Indien er niet voldoende belangstelling is voor een activiteit zal de activiteit niet
doorgaan. Daar informeren we u dan natuurlijk tijdig over. De sportactiviteiten zijn in
de grote gymzaal. Daaraan kunnen 10-20 kinderen meedoen.
Een beschrijving van alle cursussen en de docenten die de cursus verzorgen vindt u in
dit boekje. Hieronder alvast het programma en voor welke groepen de cursus bestemd
is in het kort:
Dag

maandag

Dinsdag

Woensdag

Cursus/groep

Kinderyoga
1-2-3

Kinderdans
3-4

Striptekenen
5-6-7-8

Balsporten
4-5-6-7-8

Kinderdans
1-2

Cursus/groep
Cursus/groep

Donderdag
Sport en
Spel
1-2-3

vrijdag
Sport en
Spel
4-5-6-78

Zeilles
4-5-6-7-8

Extra informatie voor ouders die gebruik maken van bso
Tosaristraat.


Gaat uw kind op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag naar BSO
Tosaristraat en naar een NaSchoolse Activiteit dan bieden wij u 2 euro korting per
activiteit per week. Dit geldt niet voor kinderen die naar bso C. van Eesterenlaan
gaan.



Kinderen die naar een NaSchoolse activiteit gaan op hun opvangdag, worden door
de pedagogisch medewerkers opgehaald bij de cursus (groep 1 en 2), of komen zelf
naar de bso (groep 3 en hoger). Ook dit geldt niet voor de kinderen die naar bso C
van Eesterenlaan gaan.

Programma
Maandag

Kinderyoga groep 1-2-3
Kinderen maken spelenderwijs kennis met yogahoudingen. Lekker rekken
en strekken! Vaste onderdelen in de les zijn een verhaal, yogahoudingen,
massage, spel/dans/zintuigspel, visualisatie en een eindontspanning.
Elke les heeft een ander thema. We gaan op avontuur bij de indianen, op
bezoek bij de wilde dieren in de jungle en een dagje naar het strand.
Wie: Martine Hilverda had op 17 jarige leeftijd haar eerste yoga les en zij
was direct verkocht. Inmiddels geeft zij yogales aan iedereen die hier
belangstelling voor heeft, waaronder ook aan kinderen.
www.martinehilverda.com
Wanneer: Maandag 15.00 – 16.00 uur.
Data: 13, 20, 27 maart - 3, 10 april – 8, 15, 22 juni
Waar: Gymlokaal begane grond
Kosten: €45,- voor 8 lessen

Dinsdag

Kinderdans groep 3-4
Heb je in een vorig blok kinderdans voor groep 1-2 gezeten? Bij
kinderdans voor groep 3 en 4 gaan we verder waar we gebleven waren.
Natuurlijk mag je ook mee doen als je hiervoor nog niet hebt meegedaan
aan kinderdans.
We gaan bewegen, dansen, springen en shaken. Het plezier van de
kinderen staat voorop. Op een speelse manier maken ze kennis met
ritme, muziek en verschillende beweegvormen. Ook de danstechniek
komt aan bod; zoals coördinatie, lenigheid en ruimtegebruik. Naast de
opdrachten en het bewegingsmateriaal van de docent, worden de
kinderen ook uitgedaagd om zelf te maken en te bedenken. Zelfexpressie
op muziek, terwijl je lekker danst!
Wie: Dian IJkhout is al ruim 13 jaar werkzaam als dansdocent aan o.a.
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. www.dianijkhout.com
Wanneer: Dinsdag 15.00-16.00 uur
Data: 14, 21, 28 maart – 4, 11, 18 april – 16, 23, 30 mei - 6 juni
Waar: Gymlokaal begane grond
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Dinsdag

Balspelen groep 4-5-6-7-8
We gaan volleyballen, basketballen en voetballen. In clinics van 3 keer (3
keer volleybal, 3 keer voetbal, 3X basketbal) ontdek je je talenten.
Misschien ben jij een ster in basketbal of juist in voetbal of volleybal? Je
leert de spelregels, maar ook hoe het voelt om te winnen en te verliezen.
Het meest belangrijke is dat je plezier hebt!
Wie: Clayd Larijn en zijn collega’s van Atletico Amsterdam
www.atleticoamsterdam.nl
Wanneer: Dinsdag 15.00-16.00 uur
Data: 14, 21, 28 maart – 4, 11, 18 april – 9, 16, 23, 30 april
Waar: Gymzaal 1ste etage
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Woensdag

Kinderdans groep 1-2
We gaan we bewegen, dansen, springen en shaken. Het plezier van de
kinderen staat voorop. Op een speelse manier maken ze kennis met
ritme, muziek en verschillende beweegvormen. Ook de danstechniek
komt aan bod; zoals coördinatie, lenigheid en ruimtegebruik. Naast de
opdrachten en het bewegingsmateriaal van de docent, zullen de kinderen
ook uitgedaagd worden om zelf te maken en te bedenken. Zelfexpressie
op muziek, terwijl je lekker danst!
Wie: Dian IJkhout is al ruim 13 jaar werkzaam als dansdocent aan o.a.
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. www.dianijkhout.com
Wanneer: Woensdag 15.00-16.00 uur
Data: 15, 22, 29 maart – 5, 12, 19 april – 17, 31 mei – 7, 14 juni
Waar: Gymlokaal begane grond
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Woensdag

Striptekenen groep 5-6-7-8
Iedereen kan striptekenen! In deze cursus leer je je favoriete stripfiguur
tekenen en bedenk je ook je eigen stripheld. Je hoeft helemaal niet

supergoed te kunnen tekenen. Stripfiguren bestaan uit basisvormen.
Stap voor stap leer je de kneepjes van het vak en word je geïntroduceerd
in de wereld van de strip. Naast de basistechnieken leer je verschillende
gezichtsuitdrukkingen, bewegingen, verhaaltjes opzetten en hoe je
ervoor zorgt dat jouw stripheld er steeds hetzelfde uitziet. Dus kom
lekker tekenen... Je zult versteld staan wat jij straks allemaal kan!
Wie: Tamara Splithorst is illustrator/grafisch vormgever en geeft sinds
2006 verschillende creatieve lessen aan kinderen tussen 4-12 jaar in
buurthuizen en op basisscholen
Wanneer: Woensdag 12.00-13.15 uur
Data: 15, 22, 29 maart – 5, 12, 19 april – 10, 17, 31 mei -7 juni
Waar: Vergaderlokaal begane grond
Kosten: €50,-voor 10 lessen

Woensdag

Zeillessen bij Nautiek
De leukste vaarschool van Amsterdam biedt een introductiecursus zeilen
aan voor kinderen die deze mooie watersport nog niet kennen!
Nadat de kinderen per boot opgehaald worden vanaf school, zullen ze
per tweetal les krijgen in een optimist in de IJhaven, de Ertshaven of één
van de andere havenbekkens.
Vanaf de kant lijkt het misschien niet zo, maar zelf varen in een optimist
met je maatje kan soms heel erg spannend zijn. De boot gaat scheef, het
roer werkt niet, de zeilen klapperen. Allemaal zaken waarmee je leert om
te gaan in deze introductiecursus. Plezier staat voorop.
Deze cursus is alleen voor kinderen met minimaal zwemdiploma A. De
kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Omdat de veiligheid
voorop staat dragen de kinderen altijd een zwemvest. Ervaren en CWO
(Commissie Watersportopleidingen) gecertificeerde instructeurs
begeleiden de kinderen vanuit motorboten of direct in de boten. Mocht
het weer niet geschikt zijn om het water op te gaan, dan wordt er een
alternatief programma aangeboden.
Let op: deze cursus start een halfuur na afloop van school vanaf de
Javakade ter hoogte van school; Het overbruggen van dit halfuur valt
onder de verantwoordelijkheid van de ouders, maar we denken graag
samen met de ouders van deelnemende leerlingen na over de invulling
van deze overbrugging.

Wie: Nautiek is dé zeilschool van Amsterdam en omstreken, meer
informatie op www.nautiek.com
Wanneer: 12.30-15.00 uur 6 lessen
Data: 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14, 21, 28 juni en 5 juli (let op: deze les
heeft afwijkende tijden)
Waar: De kinderen worden per boot afgehaald van school (Javakade t/o
school); de lessen zelf vinden vervolgens plaats op het Binnen-IJ. De
kinderen kunnen opgehaald worden op de thuislocatie van Nautiek,
binnenvaartschip de SALVE (Veemkade, t/o AH)
Kosten: €100,= voor 6 lessen

Donderdag

Sport en spel groep 1-2-3
We gaan verschillende teamspelen en groepsspelen doen.
Spelen waarbij je buiten heel veel plezier ook bezig bent met je sociale
vaardigheden, samenwerking, motoriek en zelfontwikkeling van je
lichaam. Hoe hard kun jij rennen, hoe hoog kun jij springen, wat gebeurt
er als je valt? Maar ook bukken, ontwijken en samenspel met andere
kinderen komen voorbij.
Wie: Clayd Larijn en zijn collega’s van Atletico Amsterdam
www.atleticoamsterdam.nl
Wanneer: Donderdag 15.00-16.00 uur
Data: 16, 23, 30, maart – 6, 20 april - 11, 18 mei – 1, 8, 15 juni
Waar: Gymzaal 1ste etage
Kosten: €50,- voor 10 lessen
Vrijdag

Sport en spel groep 4-5-6-7-8
We gaan verschillende teamspelen en groepsspelen doen.
Spelen waarbij je buiten heel veel plezier ook bezig bent met je sociale
vaardigheden, samenwerking, motoriek en zelfontwikkeling van je
lichaam. Hoe hard kun jij rennen, hoe hoog kun jij springen, wat
gebeurd er als je valt? Maar ook bukken, ontwijken en samenspel met
andere kinderen komen voorbij.

Wie: Clayd Larijn en zijn collega’s van Atletico Amsterdam
www.atleticoamsterdam.nl
Wanneer: Vrijdag 15.00-16.00 uur
Data: 17, 24, 31 maart – 7, 21 april – 12, 19 mei – 2, 9 juni
Waar : Gymzaal 1ste etage
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Inschrijving naschoolse activiteiten
Inschrijven kan uitsluitend per e-mail vanaf vandaag tot en met zaterdag 5 maart via
partou.nsadekleinekapitein@gmail.com (LET OP! Dit is een nieuw mail adres!)
Vermeld in de e-mail:





de naam, achternaam en de klas van je kind;
de cursus waarvoor je je kind opgeeft;
het telefoonnummer van de ouder/verzorger;
of jouw kind een bso-dag heeft op de cursusdag.

Let op: Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst: schrijf dus op tijd in! Voor
elke cursus geldt een maximum aantal deelnemers. Wanneer dat aantal bereikt is, komt
je kind op een wachtlijst. Inschrijvingen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden niet
in behandeling genomen.
Na inschrijving ontvang je binnen enkele dagen een e-mail met daarin de bevestiging van
voorlopige deelname en het verzoek om het cursusbedrag over te maken (zie ook kosten
& betalen). Deelname is pas definitief nadat je hebt betaald.
Je kunt je kind voor verschillende cursussen inschrijven. Als er met wachtlijsten moet
worden gewerkt, wordt je kind bij maximaal twee cursussen ingedeeld. Zo kunnen we
zoveel mogelijk kinderen de kans geven om een cursus te volgen.
Kosten & betalen
Alle cursussen kosten €50,- (€5,- per les), behalve kinderyoga (totaalbedrag €45,-) en
zeilen (totaalbedrag 100,-). Gaat uw kind op de dag van de cursus naar bso Tosaristraat
en naar een NaSchoolse Activiteit dan bieden wij u 2 euro korting per activiteit per week.
Dit geldt niet voor kinderen die naar bso C. van Eesterenlaan gaan.
Het volledige cursusbedrag dient in één keer betaald te worden via bankoverschrijving. Je
kunt pas betalen, nadat je van ons een mail hebt gekregen met daarin het verzoek om te
betalen om de inschrijving definitief te maken. In die mail zullen wij het rekeningnummer
vermelden. Het volledige cursusbedrag dient uiterlijk donderdag 9 maart op onze
rekening te staan. Denk aan de verwerkingstijd van banken (gemiddeld 1 tot 2
werkdagen).
De inschrijving is pas definitief nadat het cursusgeld betaald is. Wij bevestigen
deelname binnen enkele dagen na betaling per e-mail.
Aandachtspunten








Inschrijvingen die buiten de inschrijfperiode binnenkomen worden niet in
behandeling genomen.
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Kosten voor cursussen dienen vooraf en in een keer te worden voldaan Het is
niet mogelijk om losse lessen af te nemen.
Deelname is pas definitief als het \ volledige cursusbedrag op de rekening van de
NSA staat en nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen van de NSA.
Bij te weinig inschrijvingen gaat de cursus niet door.
Niet betaald = geen plek. Docenten zijn professionele vakkrachten met een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag).
Ouders die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun kind deel
te laten nemen aan de naschoolse activiteiten, kunnen contact opnemen met
schooldirecteur Laura van der Hammen.

