Naschoolse activiteiten programma
September - december 2017

Naschoolse activiteiten Kleine Kapitein
Beste ouders,
Graag presenteren we jullie het nieuwe Naschoolse activiteiten programma dat in
september 2017 van start zal gaan. Alle cursussen, starten in week 38. Ze bestaan uit 10
lessen die direct na schooltijd plaatsvinden.
In het laatste kwartaal van schooljaar 2016-1017 hebben wij in de ochtend in de hal van
de school uw wensen voor nsa activiteiten geïnventariseerd. U heeft kunnen aangeven
welke nsa activiteiten u graag zou zien. Met deze informatie zijn wij aan de slag gegaan
en hebben wij nieuwe activiteiten toegevoegd aan het bestaande programma.
In het 2de blok zal de cursus zeilen zeker weer op het programma staan!
Voor groep 7 en 8 organiseert Partou de programmeercursus Bomberbot. De exacte data
wanneer deze start is nog niet bekend. Omdat we graag inzicht willen hebben of en
hoeveel kinderen uit groep 7 en 8 hier aan willen deelnemen kunt u zich hier wel al voor
inschrijven. Wanneer blijkt dat we dan nog ruimte over houden in de cursus, zullen we de
leerlingen uit groep 6 ook de mogelijkheid geven om deel te nemen aan deze cursus.
U leest hierover meer in het programma.

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 of buiten in de voetbalkooi. 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:
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Extra informatie voor ouders die gebruik maken van bso
Tosaristraat.


Gaat uw kind op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag 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

Judo 3-4-5-6
Doe je mee met de naschoolse Judo activiteit?
Leer hoe je moet valbreken, Leer de basistechnieken van het Judo.
Je leert hoe je respectvol met elkaar om gaat.
We sluiten elke les af met verschillende stoei en judo spelletjes.
De judo les wordt altijd binnen gegeven.
Neem je sportkleding mee!

Wie: Clayd Larijn en zijn collega’s van Atletico Amsterdam
www.atleticoamsterdam.nl

Maandag

Wanneer: Maandag 15.00 – 16.00 uur.
Data: 18, 25 september - 2, 9, 16, 30 oktober - 6, 13, 20 ,27 november
Waar: Gymlokaal 1ste etage
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Kunstwerkplaats

Fantasievol onderzoek is de basis van het Lijm-lab. In het Lijm-lab wordt
iedereen onderzoeker van materialen en ideeën. Samen geven we vorm
aan het verhaal in je hoofd.
Jij hebt de ideeën, wij hebben de materialen en handige tips.
Samen kunnen we (bijna) alles maken. In de eerste les bespreken we
met elkaar wat we kunnen gaan doen en kiezen we materialen en
technieken.

Dat kan klei zijn, maar ook ijzerdraad, touw, verf, stoffen, karton...
We kunnen bijvoorbeeld gaan drukken, schilderen, bouwen, kleien.
Niet allemaal tegelijk natuurlijk, hoewel... we houden van
experimenteren.
Wie: Marieke Hunze en Brenda Jonker van Lijm-Lab
www.lijm-lab.nl
Wanneer: Maandag 15.00 – 16.15 uur.
Data: 18, 25 september - 2, 9, 16, 30 oktober - 6, 13, 20 ,27 november
Waar: centrale hal
Kosten: €75,50 voor 10 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: 19, 26 september – 3, 10, 17, 31 oktober – 7, 14 21, 28 november
Waar: Gymlokaal begane grond
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Dinsdag

Wereldse muziek
De kinderen beleven een te gekke tijd doordat zij op een interactieve
manier in aanraking komen met een diversiteit aan ritmes en melodieën
uit verschillende werelddelen. Ze zingen, dansen, klappen, spelen
spelletjes, beoefenen instrumenten, werken samen en beluisteren
muziek. Een verrijking voor ieder kind waarbij plezier voorop staat!

Wie: Abello van de organisatie Walkaplank
www.walkaplank.nl
Walkaplank organiseert uiteenlopende workshops en bedrijfsuitjes waarbij
wereldmuziek, longboarden, expressie, gezond eten en samen genieten
centraal staan.
Deze combinaties zijn een verrijking voor jong en ouder. Het ene moment
longboard je met z’n allen over de boulevard. Dan ben je samen
Braziliaans aan het grooven met een agogo en tamborim. Het leven is
mooi!
Wanneer: Dinsdag 15.00-16.00 uur
Data: 19, 26 september – 3, 10, 17, 31 oktober – 7, 14 21, 28 november
Waar: Gymzaal 1ste etage
Kosten: €70,- 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 12.00-13.00 uur
Data: 20, 27 september - 4, 11, 18 oktober – 1, 8, 15, 22, 29 november
Waar: Gymlokaal begane grond
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Donderdag

Voetbal
Doe je mee met de naschoolse voetbal activiteit?
Samen leren spelen, leer nieuwe trucjes en verbeter je techniek.
We sluiten de les af met een partijtje of toernooitje!
We spelen binnen en buiten, dus speel je zaal en veldvoetbal.
Neem je sportkleding mee!
Wie: Clayd Larijn en zijn collega’s van Atletico Amsterdam
www.atleticoamsterdam.nl
Wanneer: Donderdag 15.00-16.00 uur
Data: 21, 28 september – 5, 12 oktober – 2, 9, 16, 23, 30 november – 7
december
Waar: Om en om in de voetbalkooi / Gymzaal 1ste etage
De eerste les is in de gymzaal op de 1ste etage

Donderdag

Kosten: €50,- voor 10 lessen

Hockey
Doe je mee met de naschoolse Hockey activiteit?
Leer hoe je omgaat met de stick, leer nieuwe trucjes en verbeter je
techniek.
Je leert passen, slalommen en scoren!
We sluiten de les af met een partijtje of toernooitje!
We spelen binnen en buiten, dus speel je zaal en veldhockey.
Neem je sportkleding mee!
Wie: Clayd Larijn en zijn collega’s van Atletico Amsterdam
www.atleticoamsterdam.nl
Wanneer: Donderdag 15.00-16.00 uur
Data: 21, 28 september – 5, 12 oktober – 2, 9, 16, 23, 30 november – 7
december
Waar: Om en om in de voetbalkooi / Gymzaal 1ste etage
De eerste les is buiten in de voetbalkooi
Kosten: €50,- voor 10 lessen

Nog
onbekend

Bomberbot
Binnenkort organiseert Partou de cursus Programmeren! Tijdens deze
cursus gaan kinderen aan de slag met Bomberbot: een educatieve game
die kinderen op een speelse en simpele manier leert programmeren.
Onder begeleiding van deskundige professoren van MadScience krijgen
de kinderen allerlei opdrachten om een robot door de game heen te
loodsen. Die opdrachten moeten in de juiste volgorde achter elkaar
gedaan worden, zodat de robot weet hoe hij naar de uitgang kan gaan.
Kinderen leren logisch denken, op een creatieve manier problemen
oplossen én een simpele programmeer-taal! Zo maken ze op een leuke
en interactieve manier kennis met computional thinking en andere 21th
century skills zoals samenwerken, kritisch nadenken en
probleemoplossend vermogen.
Wie: Professoren van MadScience deze wordt ondersteund door een
pedagogisch medewerker van Partou
Kosten: De kosten voor deze cursus worden door Partou én door u als
ouders gedragen. Deze cursus van 6 lessen kosten €75,- (Partou-klanten
van de Tosaristraat en de C v Eesterenlaan krijgen 10% korting op het
totaalbedrag). In dit bedrag zit ook een thuislicentie die kinderen krijgen
– hiermee kunnen ze thuis nog 90 dagen oefenen, verdere levels spelen
en u natuurlijk hun kunsten tonen! Deelname is op basis van volgorde
van inschrijvingen.
Meer informatie over tijd, data en ruimte volgt binnenkort.
Voorinschrijving: Deze inschrijving betreft een voorinschrijving. Er is in
deze cursus plek voor 20 leerlingen. Wanneer er plekken over blijven
zullen we ook de leerlingen van groep 6 de mogelijkheid geven om zich in
te schrijven.

Inschrijving naschoolse activiteiten
Inschrijven kan uitsluitend per e-mail vanaf vandaag tot en met zondag 10 september
via partou.nsadekleinekapitein@gmail.com
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
Kijk goed naar de kosten van de cursussen. Deze verschillen per cursus. 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 14 september 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.

