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Naschoolse K&C-cursussen Annie MG Schmidt  

Blok 2 2020 - 2021 

  

Amsterdam, 8 januari 2021 

 

Aan alle ouders, verzorgers, 

Hierbij treft u het nieuwe, naschoolse cursusaanbod van Kunst & Cultuur aan voor het tweede blok 

van 2020 - 2021.  

De deadline van inschrijving is zondag 17 januari. Zijn er op die dag onvoldoende aanmeldingen, 

dan gaat de betreffende cursus helaas niet door. Wees dus op tijd!  

U kunt het inschrijfformulier van K&C (te vinden in de bijlage 1, pag.13) digitaal retourneren naar 

kenc@amgs.net  U mag ook een los mailtje sturen naar ditzelfde adres, dan wel graag met alle 

gevraagde gegevens, zie hiervoor onderstaand kader:  

De voor- en achternaam van het  kind, naam van de groep met letter!, naam 
cursus(sen), mailadres ouder en 06-nummer, stadspas: ja/nee. Indien ja: wat is het 
stadspasnummer? 
 

 
Alleen inschrijvingen met alle gevraagde gegevens worden in behandeling genomen.  
Er zijn geen handmatige inschrijvingen mogelijk vanwege Corona. 
 

Tijdsduur & opvang 

Blok 2 van de naschoolse K&C-cursussen begint in week 5 vanaf maandag 1 februari en gaat door 
t/m week 15 (donderdag 15 april). De cursussen op maandag, dinsdag en donderdag starten om 
14.45 uur. Ze duren 60, 75 of 90 minuten. Op woensdag is de cursustijd van 12.30 tot 14.00 uur.  
 
De kinderen gaan na school direct naar het lokaal waar de naschoolse cursus plaatsvindt. Daar 

wacht de naschoolse docent hen al op. Ze kunnen eerst even iets eten/drinken (wel zelf 

meenemen). 

Na afloop: 

De naschoolse docent brengt de kinderen zelf naar de hoofdingang op de benedenverdieping, 
alwaar u hen buiten op het schoolplein- op gepaste afstand van elkaar- kunt opwachten.  
Komt u s.v.p. op tijd! 

LET OP: 
De cursussen dienen vóór aanvang betaald te worden. Indien de cursus nog niet is betaald, 

kunnen wij uw kind helaas niet toelaten. Houdt u hier rekening mee? U kunt het verschuldigde 

bedrag – na bevestiging van plaatsing- overmaken op rekening :  

NL29INGB0004885485  t.n.v. Ouderraad OBS Annie M.G. Schmidt te Amsterdam onder 
vermelding van:  
de voor- en achternaam van het kind, de naam van de groep en de naam van de 
naschoolse cursus 

 
N.B.  Alleen indien u uw kind vóór de deadline inschrijft, kunnen wij u op tijd laten weten of en  
 bij welke cursus(sen) uw kind is ingedeeld. U ontvangt dit bericht altijd per mail. Daarbij  
 treft u dan tevens het betalingsverzoek en de gegevens hiervoor aan. 
 

mailto:kenc@amgs.net
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De data van de cursussen zijn nog onder voorbehoud vanwege mogelijke, onverwachte 

coronamaatregelen. Mocht een cursus niet op de aangegeven datum kunnen starten, dan 

schuiven de data op en ontvangt u hierover per mail bericht. 

 

Naschools K&C- aanbod 

De inschrijvingen zullen worden geselecteerd op basis van binnenkomst.  

Er kan worden gekozen uit de volgende K&C-cursussen:  

Kindercursussen 
 
Kidsdance   : Lekker dansen en bewegen voor de allerkleinsten. 
Wereldzang    : Hou je van zingen? Kom dan meezingen met liedjes van overal. 
Kinderyoga   : Vind je balans en ontspan. 
Housedance/ Shuffelen : Leer de laatste modedansjes uit 2021. 
Groteske groothoofden  : Maak fantastische grote reuzenmaskers.  
Maak je eigen kleding : Pimp je eigen T-shirt, broek en rokje. Of maak er zelf een! 
Annietheater   : Kom meedoen met de nieuwe voorstelling van het Annietheater  
Magische handpoppen : Maak en treed op met je eigen kleurrijke handpop(pen). 
Zintuigenatelier  : Kom lekker knutselen met al je zintuigen bij juf Vania.  
Magische filmpjes  : Maak je eigen filmpjes en leer nieuwe filmtechnieken 
Streetdance   : Hou je van dansen en lekker bewegen: dans dan mee! 
 
Tarief Kindercursus 
 
Voor alle kindercursussen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 3 € per uur. Indien u een 

stadspas heeft, betaalt u een gereduceerd tarief van 1 € per uur. Vul dan wel uw stadspasnummer 

in bij de aanmelding! De exacte hoogte van de eigen bijdragen vindt u in de bijlage bij de 

betreffende cursussen. 

Na aanmelding ontvangt u z.s.m. per mail bericht of uw kind is geplaatst. Wacht u s.v.p. dit bericht 

af. Hierna kunt het verschuldigde bedrag overmaken. 

 

Volwassenencursus  

Er start- indien mogelijk – weer een nieuwe cursus Klei & glazuur op de dinsdagavond van 19.30- 

21.30 uur in het Bevo-lokaal (2-hoog). Niet alleen docenten en ouders, maar ook opa’s, oma’s, 

vrienden en overige geïnteresseerden kunnen zich inschrijven. Meer informatie hierover en een 

inschrijfformulier vindt u aan het eind van bijlage 1 (zie pagina 14-15). 

 
Tarief volwassenencursus: 
 
Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van 8 € per uur. Een strippenkaart (voor 6 lessen) 
kost 96 €. Alle kosten voor materiaal, het bakken & glazuren, koffie/ thee zijn hierbij inbegrepen. 
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Cursusschema 

Inschrijving is mogelijk voor maximaal 3 cursussen per kind. Bij teveel inschrijvingen kan niet elke 

keuze worden gehonoreerd.   

 

OVERZICHT KINDERCURSUSSEN BLOK 2 FEBRUARI- APRIL 2021 (K&C en Sport) 

ACTIVITEIT * GROEP DAG EN TIJD PERIODE 

Kidsdance 1,2,3 Ma 14.45 – 15.45 uur 1 feb. t/m 12 april 

Wereldzang 4,5,6,7,8 Ma 14.45 – 15.45 uur 1 feb. t/m 12 april 

Basketbal ** 6,7,8 Ma 15.00 – 16.00 uur  Vanaf 1 feb (8 keer) 

Kinderyoga 1,2,3 Di 14.45 – 15.45 uur 2 feb. t/m 13 april 

Housedance/Shuffelen 5,6,7,8 Di 14.45 -  16.00 uur 2 feb. t/m 13 april 

Groteske groothoofden  4,5,6, 7,8  Di 14.45 - 16.15 uur 2 feb. t/m 13 april 

Atletiek ** 3,4,5 Di 15.00 - 16.00 uur Vanaf 2 feb (8 keer) 

Maak je eigen kleding 3,4,5,6 Wo 12.30 - 14.00 uur 3 feb. t/m 14 april 

Annietheater 5,6,7,8 Wo 12.30 - 14.00 uur 3 feb. t/m 11 juni 

Magische handpoppen 4,5,6,7,8 Wo 12.30 – 14.00 uur 3 feb. t/m 14 april 

Zintuigenatelier 1,2,3 Do 14.45 - 16.15 uur 4 feb. t/m 15 april 

Streetdance 3,4,5,6 Do 14.45 - 16.00 uur 4 feb. t/m 15 april 

Magische filmpjes 5,6,7,8 Do 14.45 - 16.15 uur 4 feb. t/m 15 april 

*  Meer info over de inhoud van deze K&C-cursussen vindt u in bijlage 1,  pag. 5-13. 

** Voor info over deze blauwe sportcursussen, zie bijlage 2, pag.16 
 Inschrijving hiervoor geschiedt uitsluitend via de volgende link: 

 www.naschoolseactiviteiten.amsterdam 
 

VOLWASSENENCURSUS BLOK 2 FEBRUARI- APRIL 2021 

ACTIVITEIT * GROEP DAG EN TIJD PERIODE 

Klei & Glazuur volwassenen Dinsdag  19.30 – 21.30 uur 2 feb. t/m 13 april 

*  Meer info over de inhoud van de volwassenencursus vindt u op pag.14-15 

 

* Tijdens vakanties en op studiedagen zal er geen cursus zijn: 

Maandag 22  t/m vrijdag 26 februari (voorjaarsvakantie) 
Woensdag 10 februari (studiedag) 
Vrijdag 2 april (studiedag) 
Maandag 5 april (pasen) 
 
 
 

 

http://www.naschoolseactiviteiten.amsterdam/
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Misschien ten overvloede  

Een cursus gaat alleen door bij voldoende, tijdige inschrijvingen. Heeft u uw kind reeds 
ingeschreven, dan kan het zich niet meer terugtrekken na de sluitingdatum, noch wisselen 
van cursus.  
U bent het cursusgeld vanaf dat moment verschuldigd. 
 
Ook verzoeken wij u vriendelijk na te gaan of uw kind wel écht gemotiveerd is voor de betreffende 
cursus. Wij vinden het namelijk heel jammer als uw kind voortijdig afhaakt, terwijl er anderen 
stonden te popelen.  

Verder krijgen kinderen die zich niet aan de regels houden, slechts één waarschuwing. De 
cursusleider neemt in dit geval telefonisch contact met u op. Bij herhaling wordt het kind de 
verdere toegang tot de cursus ontzegd. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is. 

Rest nog uw kind alvast veel plezier te wensen! 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
De K&C- commissie: 
 
Hatta Fokker  Lid commissie K&C en moeder van Iza (8) 
 

Marcia Hexspoor K&C-coördinator voor de Annie MG Schmidt, de Spaarndammerhout & de Zeeheld 
   Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag;  
   Aanwezig op de Annie MG Schmidt: woensdag (op de begane grond)   
   

     ************************** 

 

  
De K&C-commissie is op zoek naar nieuwe ouderversterking. 

Mocht u een ruim hart hebben voor kunst en cultuur en graag 

willen meedenken/ meedoen, dan kunt u één ons aanschieten of 

contact opnemen via de mail: kenc@amgs.net  

Vast vergadermoment: dinsdag 9.00-11.30 (±1 x per  3 weken) 

 

 

O 

 

 

 

 

 

mailto:kenc@amgs.net
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BIJLAGE 1: Naschoolse K&C-cursussen Annie MG Schmidt  

Blok 2,  feb - april 2021 

 

* Kidsdance 

15 leerlingen groepen 1 t/m 3 

Locatie  : Aula, begane grond  

Periode  : 9 weken, start 1 feb. t/m 12 april 

Op : Maandag van 14.45- 15.45 uur  

Door   : Irma de Jong van JUST MOVE 

Eigen bijdrage : 27 €; met Stadspas: 9 € 

 

Kom jij ook lekker dansen en zingen bij de kidsdancelessen? Samen met jouw vriendjes 

en vriendinnetjes dansen we op bekende liedjes. De dans en muziek maken je vrolijk en 

blij en iedereen mag meedoen! Door middel van dansspelletjes en dansopdrachten maak 

je kennis met dansen en bewegen en daar mag je al jouw fantasie en creativiteit bij 

gebruiken! 

Klik op de link voor meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgvPcDnHHHk 

Deze cursus wordt verzorgd door Irma de Jong van JUST MOVE, een organisatie die 

zich middels dans inzet om bewegingsarmoede bij kinderen actief tegen te gaan. 

 

************************* 

* WERELDZANG 

20 leerlingen groepen 4 t/m 8 

 

Locatie  : BEVO-Lokaal (2-hoog) 

Periode  : 9 weken, start 1 feb. t/m 12 april 

Op : Maandag van 14.45- 15.45 uur  

Door   : Een docent van ASLAN 

Eigen bijdrage : 27 €; met Stadspas:  9 € 

https://www.youtube.com/watch?v=LgvPcDnHHHk
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Kom je lekker meezingen? In deze zanguurtjes word je meegenomen op een reis door 

verschillende landen. Zo zingen we samen Surinaamse, Braziliaanse, Chinese, Turkse, 

maar ook Nederlandse liedjes: ‘Sing It Out!’. En natuurlijk wordt het – indien toegestaan- 

afgesloten met een wereldse presentatie! Als dat nog niet lukt, maken we een mooie 

opname. 

Deze cursus wordt verzorgd door een docent van ASLAN MUZIEKCENTRUM. 

 

************************* 

* KINDERYOGA 

12 leerlingen groepen 1 t/m 3 

Locatie  : Tussenruimte 1.01, 1
e

 verdieping 

Periode  : 10 weken, start 2 feb. t/m 13 april 

Op : Dinsdag van 14.45- 15.45 uur  

Door   : Leonie Kuipers van JUST MOVE 

Eigen bijdrage : 30 €; met Stadspas: 10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze lessen kun je op een rustige en speelse manier kennis maken met yoga. Dit 

doen we door middel van opdrachten en oefeningen, maar ook door hele leuke spelletjes. 

Wist je bijvoorbeeld dat je met yoga allerlei dierenhoudingen kan leren? Zo kun je straks 

de hond, de vlinder en de schildpad voordoen aan iedereen die het maar wil zien! En ook 

gaan we leren hoe we de zon kunnen groeten! Doe je mee? 

Klik op de link voor meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=FlyTOTezrm8 

Deze cursus wordt verzorgd door Leonie Kuipers van JUST MOVE, een organisatie 

die zich middels dans inzet om bewegingsarmoede bij kinderen actief tegen te gaan. 

 

************************* 

* HOUSEDANCE/SHUFFELEN 

15 leerlingen groepen 5 t/m 8 

Locatie  : Aula (begane grond) 

Periode  : 10 weken, start 2 feb. t/m 13 april 

Op : Dinsdag van 14.45- 16.00 uur  

Door   : Sanna Lotze van JUST MOVE 

Eigen bijdrage : 37,50€; met Stadspas: 12,50 € 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FlyTOTezrm8
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Everyday I’m shuffling! Wil jij ook de vetste housedance- en shufflemoves leren? Schrijf je 

dan nu snel in voor deze super Housedance lessen! Je leert dansen zoals in de clips die je 

op Youtube en Tiktok ziet en dat doe je samen met een hele leuke en stoere juf! Iedere 

week gaan jullie samen aan de slag om een te gekke choreografie in elkaar te zetten en je 

zal iedereen verbazen hoe goed jij kunt dansen! 

Klik op de link voor meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=-CEfebOUFQo 

Deze cursus wordt verzorgd door Sanna Lotze van JUST MOVE, een organisatie die 

zich middels dans inzet om bewegingsarmoede bij kinderen actief tegen te gaan. 

 

************************* 

* GROTESKE GROOTHOOFDEN  

12 leerlingen groepen 4 t/m 8 

Locatie  : Bevo-lokaal (2-hoog) 

Periode  : 10 weken, start 2 feb. t/m 13 april 

Op : Dinsdag van 14.45- 16.15 uur  

Door   : Hatta Fokker & Vania van Walsum 

Eigen bijdrage : 45 €; met Stadspas: 15 € 

 

    

  

https://www.youtube.com/watch?v=-CEfebOUFQo
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We gaan de handen uit onze mouwen steken en lekker in de papier-maché duiken om 

onze eigen groothoofden op te bouwen! Groothoofden (of Cabezudos) worden veel 

gebruikt in optochten in Spanje en Zuid-Amerika. Het zijn kleurrijke grote koppen met 

een lange nek die je over je hoofd kan zetten. Soms rust de grote kop met een armatuur 

op je schouders waardoor je wel een meter langer wordt en je als een echte reus kunt 

verschijnen! Je kan dan zelf door de hals of door de kleren van de pop naar buiten kijken. 

Met deze enorme maskers kun je je eigen held, droom, karakter of lievelingsdier 

uitvergroten. We gaan ze maken van verschillende materialen, waaronder stof en papier-

maché. En op de Anniedag op 21mei gaan we ermee optreden. Doe je mee?   

 

Deze cursus wordt gegeven door Hatta Fokker (moeder van Iza, groep 8) en Vania 

van Walsum (moeder van Yuri, groep 7). Dit beeldende duo is er goed in kinderen te 

begeleiden bij het vormgeven van hun eigen fantasie met allerlei technieken en 

materialen.  

 

************************* 

* MAAK JE EIGEN KLEDING 

12 leerlingen groepen 3 t/m 6 

Locatie  : Tussenruimte 2.01, 2
e

 verdieping 

Periode  : 9 weken, start 3 feb. t/m 14 april 

Op : Woensdag van 12.30 – 14.00 uur  

Door   : Anne Grijmans 

Eigen bijdrage : 40,50 €; met Stadspas: 13,50 € 

 

Tover je eigen T-shirt tevoorschijn! Of je eigen broek, hoed, sloffen, sprookjescape… 

Maak indruk op je vader, je moeder, je vrienden en vriendinnen met zelfgemaakte kleren! 

En stap in de wereld van stoffen, patroondelen, naalden en spelden, steekjes en 

naaimachines. Juf Anne leert je hoe je met behulp van papieren voorbeelden uit lappen 

stof kleren maakt, die je echt kunt dragen. Doe je mee?  

Deze cursus wordt gegeven door beeldend kunstenaar Anne Grijmans. Ze werkt al 

jaren met kinderen, omdat ze hen ‘de allerleukste mensen van de wereld vindt!’. 

************************* 

* ANNIETHEATER 

20 leerlingen groepen 5 t/m 8 

Locatie  : Aula, begane grond  

Periode  : 17 weken, start 3 febr. t/m vrijdag 11 juni 

Op   : Woensdag van 12.30 – 14.00 uur 

Door   : Wilma Bakker van Blond & Blauw 

Eigen bijdrage : 76,50 €; met Stadspas:  25,50 € 
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Ja….. er komt - na lange tijd – eindelijk weer een voorstelling van het Annietheater!  

Dit keer zal de voorstelling niet op de Anniedag zelf worden gespeeld, maar op vrijdag 

11 juni om 14.00 uur bij de hoofdingang. Ouders, noteer die datum alvast! De kinderen 

zullen in elk geval voor elkaar spelen, maar misschien mag u er tegen die tijd ook weer 

bij zijn … 

 

Er is al een groepje kinderen - geselecteerd uit het vorige blok theater- dat mee gaat doen 

met het maken van deze voorstelling. Ouders dienen hen nog wel op de gebruikelijke 

manier op te geven (zie inschrijfformulier, pag. 14). 

 

En er is ook nog plaats voor nieuwe kinderen. Dus: ben jij ook zo gek op toneelspelen, 

zingen en dansen? En ’t liefst allemaal tegelijk? Kom dan auditie doen voor het 

Annietheater! En misschien doe jij dan dit keer ook mee! 

De auditie vindt plaats op woensdag 27 januari van 12.30-14.00 uur in de Aula. 

Je kunt je kind hiervoor opgeven (zie inschrijfformulier, pag. 14). 

 

De cursus wordt gegeven door Wilma Bakker van BLOND & BLAUW: actrice, zangeres 

en danseres. Wilma heeft veel musicalervaring. Ze werkt ook als docent/ regisseur 

in het naschoolse circuit.  

************************* 

* MAGISCHE HANDPOPPEN 

12 leerlingen groepen 4 t/m 8 

Locatie  : Bevolokaal, 2
e

 verdieping 

Periode  : 9 weken, start 3 feb. t/m 14 april 

Op : Woensdag van 12.30 -14.00 uur 

Door   : Hatta Fokker & Vania van Walsum 

Eigen bijdrage : 40,50 €; met Stadspas: 13,50 € 
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Hou je van werken met karton, wol, papier-maché, stof, lijm, naald en draad et cetera? 

Kom dan naar deze cursus! Je gaat samen met Hatta en Vania een personage bedenken 

en ontwerpen. Hierna ga je op zoek naar de materialen die jouw karakter tot leven laten 

komen. Zo kunnen we een hoofd maken met papier-maché, een lichaam van stof, handen 

van karton en haren van wol. Al knutselend ontstaat zo jouw eigen handpop!  

En misschien gaat jouw handpop nog wel een rol spelen in een muzikaal optreden op de 

Anniedag! 

 

Deze cursus wordt gegeven door Hatta Fokker (moeder van Iza, groep 8) en Vania 

van Walsum (moeder van Yuri, groep 7). Dit beeldende duo is er goed in kinderen te 

begeleiden bij het vormgeven van hun eigen fantasie met allerlei technieken en 

materialen.  

 

************************* 

* Het Zintuigenatelier 

12 leerlingen groepen 1, 2 & 3 

Locatie  : Bevo-lokaal (2-hoog) 

Periode  : 10 weken, start 4 febr. t/m 15 april 

Op : Donderdag van 14.45- 16.15 uur  

Door   : Vania van Walsum 

Eigen bijdrage : 45 €; met Stadspas: 15 €  

 

 

 

We gaan op ontdekkingsreis en we onderzoeken verschillende materialen, vormen, 

kleuren, texturen en technieken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld kunst maken van eten? We 

gaan weven met wol, maar ook met gras en zelfs met bloemen! We schilderen met onze 

handen op de geluiden van muziek en we onderzoeken de verschillen tussen kleuren  

En natuurlijk vouwen, knippen, plakken en tekenen we. Kortom: we ruiken, voelen en 

ervaren! 

 

De lessen worden gegeven door Vania van Walsum, beeldend kunstenaar en moeder 

van Yuri (7). Vania heeft veel ervaring in het geven van handvaardigheidslessen aan  

kinderen op diverse basisscholen in Amsterdam.  

 

************************* 
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* MAGISCHE FILMPJES 

12 leerlingen groepen 5 t/m 8 

Locatie  : Tussenruimte 2.01, 2
e

 verdieping (BIEB) 

Periode  : 10 weken, start 4 febr. t/m 15 april 

Op : Donderdag van 14.45- 16.15 uur  

Door   : Hatta Fokker & Ronald Brosschot 

Eigen bijdrage : 45 €; met Stadspas: 15 € 

 

 

Hou je van films? En wil je zelf ook leren filmen? Kom dan naar de naschoolse cursus 

magische filmpjes maken. We zoeken dit keer de grens op met magie. Je gelooft wat je 

ziet, maar in werkelijkheid kan het eigenlijk niet! Daar gaan we mee spelen. We werken 

met i-pads, statief en belichting. Je bedenkt in een groepje eerst je eigen verhaal en 

daarna maak je een storyboard. In deze cursus leggen we de nadruk op verschillende 

shots en verschillende camerastandpunten. En we benadrukken het belang van een goede 

belichting. Ook gaan we in op filmeffecten zoals de ‘flitsovergang’. En we maken gebruik 

van een greenscreen. 

De cursus wordt gegeven door Hatta Fokker & Ronald Brosschot van het 

multimediabedrijf FOKBROS. 

************************* 

* STREETDANCE 

15 leerlingen groepen 3 t/m 6 

 

Locatie  : Aula, begane grond 

Periode  : 10 weken, start 4 febr. t/m 15 april 

Op : Donderdag van 14.45- 16.00 uur  

Door   : Malou van der Reijden van JUST MOVE 

Eigen bijdrage : 37,50 €; met Stadspas:  12,50 € 

 

 



 

12 

 

 

Bij streetdance denk je natuurlijk meteen aan de woorden ‘stoer, strak en videoclip’, Wij 

hebben de allerleukste lessen voor jou geregeld met de stoerste dansdocent die je kan 

bedenken, gewoon hier in jouw school! Van achter je tafeltje- waar je de hele dag stil hebt 

gezeten, ren je direct door naar de aula waar je een uur lang mag dansen op de coolste 

liedjes die je kent! 

Klik op de link voor meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=mc4_CHsozeY&t=35s 

Deze cursus wordt verzorgd door Malou van der Reijden van JUST MOVE, een 

organisatie die zich middels dans inzet om bewegingsarmoede bij kinderen actief 

tegen te gaan. 

 

****************************************************************************************** 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mc4_CHsozeY&t=35s
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Inschrijfformulier AMGS K&C-cursussen feb – april 2021 

 

De ouder(s)/ verzorger(s) van _______________________________ uit groep _______ (met letter!) 

schrijven hun zoon/ dochter in voor de volgende cursussen:  

 ACTIVITEIT  GROEP DAG EN TIJD PERIODE 

0 Kidsdance 1,2,3 Ma 14.45 – 15.45 uur 1 feb. t/m 12 april 

0 Wereldzang 4,5,6,7,8 Ma 14.45 – 15.45 uur 1 feb. t/m 12 april 

0 Kinderyoga 1,2,3 Di 14.45 – 15.45 uur 2 feb. t/m 13 april 

0 Housedance/Shuffelen 5,6,7,8 Di 14.45 -  16.00 uur 2 feb. t/m 13 april 

0 Groteske Groothoofden  4,5,6, 7,8  Di 14.45 - 16.15 uur 2 feb. t/m 13 april 

0 Maak je eigen kleding 3, 4,5,6 Wo 12.30 - 14.00 uur 3 feb. t/m 14 april 

0 Auditie Annietheater 5,6,7,8 Wo 27 jan. 12.30-14.00 Woensdag 27 jan. 

0 Annietheater 5,6,7,8 Wo 12.30 - 14.00 uur 3 feb. t/m 11 juni 

0 Magische handpoppen 4,5,6,7,8 Wo 12.30 – 14.00 uur 3 feb. t/m 14 april 

0 Zintuigenatelier 1,2,3 Do 14.45 - 16.15 uur 4 feb. t/m 15 april 

0 Streetdance 3,4,5,6 Do 14.45 - 16.00 uur 4 feb. t/m 15 april 

0 Magische filmpjes 5,6,7,8 Do 14.45 - 16.15 uur 4 feb. t/m 15 april 

 

 

Naam ouder:_____________________________________________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger ____________________ tel: 06-__________________ 

 

E-mail: _______________________________________ 

 
Ik ben in het bezit van een stadspas:  0 Ja /  0  Nee 
 
Indien ja, dan graag hier uw stadspasnummer invullen ………………………………………………….. 

Dit formulier uiterlijk zondag 17 januari inleveren via de mail : KenC@amgs.net  

 

U kunt de gevraagde gegevens ook in een losse mail doorsturen onder vermelding van:  

 

De voor- en achternaam van het  kind, naam van de groep met letter!, naam cursus(sen), 

mailadres ouder en 06-nummer, stadspas: ja/nee. Indien ja: wat is het stadspasnummer? 

 

N.B. Alleen als alle gevraagde gegevens compleet worden ingevuld/doorgegeven,  

schrijven wij uw kind in! 

mailto:KenC@amgs.net
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Volwassenencursus Annie MG Schmidt 

Blok 2,  feb - april 2021 

 

* KLEI & GLAZUUR  

12 volwassenen 

Locatie  :  Bevo-lokaal, 2e verdieping  

Periode  : 9 weken, start 2 februari t/m 13 april  

Op : Dinsdag van 19.30 - 21.30 uur     

Door   : Hatta Fokker & Vania van Walsum 

Eigen bijdrage : Strippenkaart voor 6 lessen: 96 € (graag contant meenemen bij 

de      eerste les) 

 

    

 

In vorige cursussen zijn er reeds prachtige schalen, portretten, vazen, engelen, beelden, 

waxinelichtjes, eierdopjes - en wat al niet meer – gemaakt. Lijkt het jou ook leuk om met 

eenvoudige technieken je ideeën in klei tot leven te laten komen? En deze creaties te 

kleuren met wonderlijke glazuren en engobes? Het blijkt steeds weer een verrassing wat 

eruit komt! En het is heel goed voor je rust (je aardt weer!). Als dit je wat lijkt, kom dan 

naar deze cursus, die plaatsvindt onder de bezielende leiding van het beeldende 

kunstenaarsduo Hatta & Vanya. 

 

N.B. Grootouders, buren & vriendinnen zijn eveneens welkom! 

 

Deze cursus wordt gegeven door Hatta Fokker (moeder van Iza, groep 8) en Vania 

van Walsum (moeder van Yuri, groep 7).   

********************* 
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Inschrijfformulier AMGS Volwassenen cursus sept.- dec. 2020  

 

Naam:   _____________________________________________________________ 

 

tel: 06-  ____________________ 

 

E-mail:   _______________________________________ 

 
 

Schrijft zich in voor de volgende cursus:  

 Activiteit Groep Dag en tijd Periode 

0 Klei & Glazuur Volwassenen Dinsdag  19.30 – 21.30 uur 29 sept. t/m 8 dec. 

 

0  Ik beloof het cursusgeld à 96 € (voor 6 lessen) contant mee te nemen op de eerste 

cursusavond. 

 

 

Handtekening:  ____________________  

 

 

 

 

Dit formulier uiterlijk zondag 17 januari inleveren via de mail (hatta@fokbros.tv)  
 
N.B. U kunt de gegevens ook in een losse mail doorsturen onder vermelding van:  
 

Voor- en achternaam,  naam cursus, mailadres & 06-nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hatta@fokbros.tv
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BIJLAGE 2  Sportactiviteiten Annie MG Schmidt 

Blok 2,  feb - april 2021 

 

Aan alle ouders/verzorgers, 

Hierbij treft u het Cursusaanbod Sport voor het tweede semester van onze Brede 

School. Ook in het nieuwe jaar doen we ons best om voor de kinderen een leuke 

sportactiviteit aan te bieden. De kinderen worden opgevangen om nog iets te eten of 

te drinken voor ze naar hun activiteit gaan. Na afloop van de activiteit kunt u uw kind 

ophalen op het schoolplein. 

Ik wil u verzoeken na te gaan of uw kind echt gemotiveerd is voor de betreffende 

cursus. Er is doorgaans een over-inschrijving en het is vervelend als uw kind 

voortijdig afhaakt, terwijl anderen niet geplaatst konden worden.  

Inschrijven kan uitsluitend tot 14 januari via 

www.naschoolseactiviteiten.amsterdam  

Na bevestiging van inschrijving, ontvangt u informatie over de definitieve plaatsing en 

de betaling (let op: deze komt vaak binnen in de ongewenste mail). 

 

Aanbod Sport Brede School Annie M.G. Schmidt 

❖ Basketbal groep 6 t/m 8 maandag 15.00-16.00uur    
❖ Atletiek  groep 3 t/m 5 dinsdag 15.00-16.00uur   
 

Basketbal groep 5 t/m 8 
Locatie: gymzaal 1e verdieping Annie M.G. Schmidt 

Periode: 8 weken start maandag 1 februari van 15.00-16.00 uur  

Kosten naar rato van inkomen, in te zien bij aanmelding op de website. 

 
Half januari krijgen de groepen 6 t/m 8 tijdens gym een kennismakingsles basketbal 

aangeboden van basketbaltrainer Wierd. In 8 naschoolse lessen gaan de kinderen 
verder met het ontwikkelen van hun spelvaardigheden en skills. 

 

Atletiek groep 3 t/m 5 
Locatie: gymzaal 1e verdieping Annie M.G. Schmidt 

Periode: 8 weken start dinsdag 2 februari 15.00-16.00 uur  

Kosten naar rato van inkomen, in te zien bij aanmelding op de website. 

 

Half januari krijgen groep 3 t/m 5 tijdens gym een kennismakingsles atletiek 

aangeboden van trainer Rick. In 8 naschoolse lessen gaan de kinderen kennismaken 
met de verschillende disciplines binnen deze sport. 
 

Wellicht ten overvloede: Kinderen die zich niet aan de afspraken houden krijgen een 
waarschuwing en de cursusleider neemt contact met u op. Bij herhaling wordt het 

kind de verdere toegang tot de cursus ontzegd. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig 
zal zijn!  

 
Met vriendelijke groet, 
 

Melina Metselaar (Brede school Coördinator Sport) m.metselaar@amgs.net 
 

____________________________________________________________________ 
 

http://www.naschoolseactiviteiten.amsterdam/
mailto:m.metselaar@amgs.net

