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Beste kinderen en ouders,
Voor jullie ligt het boekje met alle naschoolse activiteiten van Spilcentrum Blixembosch.
Deze activiteiten zijn bedoeld voor alle kinderen van basisschool de Boschuil en van de BSO van
Korein Kinderplein in Blixembosch.
Ons aanbod bestaat uit “Ontdek Meer” aanbod (vanuit Korein) en aanbod vanuit overige partners.
Bij deelname aan aanbod vanuit overige partners tijdens opvangdagen, dienen ouders van Korein
kinderen een akkoordverklaring te ondertekenen.
Mochten Korein kinderen (tijdens opvangdagen) willen deelnemen aan activiteiten buiten het
spilcentrum, dan dienen ouders/verzorgers een akkoordverklaring te ondertekenen specifiek voor
zelfstandig heen/terug lopen.
Hieronder vinden jullie het totaaloverzicht en per activiteit meer informatie over de inhoud van de
activiteit en het aanmelden.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen we starten met het aanbod.
Als Spilcentrum zorgen wij ervoor dat de kinderen, bij de activiteiten die iets later starten dan de
eindtijd van het onderwijs, opgevangen worden.
De kinderen die BSO hebben die dag, gaan eerst naar de BSO en eten en drinken daar wat.
Vervolgens worden zij naar de activiteit gebracht.
De kinderen die geen BSO hebben, gaan meteen naar de ruimte waar de activiteit
gehouden wordt. Het is fijn als de kinderen wat extra drinken en een koekje bij zich hebben
om even een pauze-momentje te hebben na de schooldag.
Na de activiteit kunnen de kinderen opgehaald worden. De kinderen die gebruik maken van de
BSO worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald.
Met vriendelijke groet,
Spilcentrum Blixembosch
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Totaaloverzicht

Activiteit

Groep

Engels

1–8

Leer spelenderwijs Engels

4

Kunst in alles

1–3

Creatief

5

Streetbeats

1–4

Muziek

6

Sport

7 t /m 9 jaar

Buiten speelspellen

7

Schaken

3–8

Denksport

8

Star Class

3–8

Maak kennis met theater

9

Capoeira

5–8

Vechtsport met dans

10

Sport VTA

10 t/m 12 jaar

Groepsspelen

11

Typcursus

4–8

Leer supersnel blindtypen

12

Extra informatie

13

Ontdek meer..

Blz.
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Saplings Growing Strong: After School English Programme
Presented by Kate’s English Tutoring

Saplings Growing Strong is an after school English language programme that will be held at the
Boschuil School in Eindhoven. It is designed to help children at the primary school level develop
and practice their English skills by doing fun activities that will include the interests of the
pupils.

Doelgroep
Data / Tijd

Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag en donderdag
Start in week 37. 7, 8, 10
september 2020

Ruimte
Prijs per kind

Lokaal wordt nog bekend gemaakt
€150,- per kind (€25,- korting voor
broers en zussen)
Max. 10 per groep

Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

Email: k.mihalov@hotmail.com

14.45 – 15.45 uur en
15.45 -16.45 uur

12
lessen

Uiterlijk aanmelden tot 4
september 2020

Kaitlin Mihalov, Kelly Hoenderdos
en Sonya Murray
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Kunst in alles
Kunst zit in alles! Samen met de docente gaan jonge kinderen kijken naar de wereld om zich
heen. Door middel van verschillende opdrachten zien we nieuwe dingen zoals vormen en
kleuren. Ook gaan we samen op onderzoek uit door verhalen bij objecten te verzinnen. Doe
je ook mee?

Doelgroep
Data / Tijd

Groep 1 t/m 3
Dinsdag 10, 17, 24 november. 1, 8, 15
december

Ruimte
Prijs per kind

Wordt nog bekend gemaakt.
€ 46,87 (of € 37,50 bij uw vaste
contractdag bij Korein)
Maximaal 15 deelnemers, vol=vol.

Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?

Docent

14.30 – 15.30 uur

6 lessen

Inschrijven kan tot 16oktober via de
onderstaande link:
https://www.korein.nl/ontdekmeer/activiteiten/kunst-in-alles
Tiffany Scheepers
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Streetbeats
Een muzikaal spektakel en héél veel plezier! Dat is de workshop Streetbeats.
Door gebruik te maken van stokken, vaten, tonnen en jerrycans van verschillende groottes
ontstaat er een ware muzikale sensatie.
Aan het begin van de workshop maken de kinderen kennis met de basis van het slagwerk.
Dan is het tijd om te gaan spelen! De workshopdocent speelt patronen voor die door de
kinderen worden nagespeeld. Als dit lukt gaan de leerlingen in groepen door elkaar spelen.
Concentratie en teamwork zijn vereist! Uiteindelijk ontstaat er een beat in drie of vier
partijen die worden gerouleerd. Een ritmisch spektakel en heel veel plezier!

Doelgroep
Data / Tijd
Ruimte
Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

Groep 1 t/m 4
Maandag 9, 16, 23 en 30 november. 7
en 14 december
Wordt nog bekend gemaakt.
€ 46,87 (of € 37,50 bij uw vaste
contractdag bij Korein)
Maximaal 15 deelnemers, vol=vol.

14.30 – 15.30 uur

6 lessen

Inschrijven kan tot 16oktober via de
onderstaande link:
https://www.korein.nl/streetbeats
Muziek docent van Breakfit
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Extra bewegen
Zin om meer te bewegen na school? Schrijf je dan snel in voor de naschoolse activiteiten! De
gymdocenten starten weer met een sportaanbod voor de kinderen van 7 t/m 9 jaar. Dit is de
kans om meer te bewegen!

Doelgroep

7 t/m 9 jaar

Buiten speelspellen

Data / Tijd

Dinsdag 8, 15, 22, 29 september en 6
en 13 oktober.

14.45 – 15.45
14.45 uur verzamelen
bij de poort. Om
15.45 uur zijn we
weer terug op het
schoolplein.

Ruimte
Prijs per kind

Aanschotpark
€15,- (eerste les in een envelop met
je naam meebrengen)
Max. 30

Aantal
deelnemers

Hoe
aanmelden?
Docent

Inschrijven kan t/m 7 september.
Vragen? Neem contact op met
Mariëlle
Sara Vis en Mariëlle Mak
(gymdocenten)

6 lessen

Doe makkelijke kleren
aan en vergeet je
buiten sportschoenen
niet!
Stuur een mailtje met
naam, leeftijd en klas
naar m.mak@skpo.nl
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Schaken
Doe mee met de workshopreeks schaken! Schaken leer je het beste spelenderwijs. Aan het
begin van elke les wordt er kort iets nieuws uitgelegd en daarna worden er spelletjes gespeeld.
Naast het spelen van oefenspelletjes krijgt iedereen zijn eigen werkboek waarmee ieder op zijn
eigen niveau kan oefenen. Deze schaakcursus is dus leuk om te volgen voor echte beginners
maar zeker ook voor kinderen die al kunnen schaken.

Doelgroep
Data / Tijd

Groep 3 t/m 8
Maandag 14, 21, 28 september/ 12, 26
oktober/ 2, 9, 16, 23, 30 november/ 7,
12 december

Ruimte

Lokaal van juf Marieke (4C) en meester
Richard (4B)
€ 85,Min. 8
Max. 20
Inschrijven kan t/m 5 oktober
https://www.cognitoforms.com/_0
40schaakt/AanmeldformulierNasch
oolseSchaaklessen
Dolf Meijer en Hub v.d. Laar

Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

14.45 – 15.45 uur

12 lessen

Inclusief
werkboek
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Star Class
Een cursus bij Star Class “kennismaken met theater”. De serie van zes lessen vormt een mooie
afgeronde kennismaking met theater en wordt verzorgd door een theatraal en pedagogisch
goed onderlegde docent. De kinderen gaan aan de slag gaan met verschillende boeiende
facetten van acteren en theater. Kinderen leren hoe theatrale technieken hen meer
zelfvertrouwen geven, hoe zij zichzelf kunnen presenteren en tevens wordt het creatief denken
gestimuleerd. De lessenreeks is gestructureerd opgezet en sluit naadloos aan bij de
belevingswereld van de kinderen. In de lessen worden zij uitgedaagd en gemotiveerd om in een
veilige omgeving en op eigen niveau het beste van zichzelf te laten zien. De cursus eindigt met
een spetterende open les (laatste half uur van de laatste sessie).

Doelgroep
Data / Tijd

Groep 3 t/m 8
Donderdag 17, 24 september/ 1, 8,
29 oktober en 5 november

Ruimte
Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?

Speelzaal in het hoofdgebouw
€ 58,50
Min. 7
Max. 25
Aanmelden via het onderstaande
mailadres:
Info@enthousiasment.nl
Docent Star Class

Docent

14.45 – 15.45 uur

6 lessen
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Capoeira
Wist je dat Capoeira al werd beoefend tijdens de Slavernij? Omdat slaven geen vechtsport
mochten doen werd dit verstopt in een dans, zo ontstond Capoeira. Tijdens deze workshops
leren we vechtbewegingen, zelfverdediging en aanvallen en verwerken we deze bewegingen op
muziek. Zelfs een handstand, radslag, flik-vlak en nog meer stoere bewegingen komen aan bod.
We leren ook zelf muziekinstrumenten te bespelen. Daarnaast kijken we terug in de
geschiedenis waar Capoeira vandaan komt. Doe jij ook mee?

Doelgroep
Data / Tijd
Ruimte
Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

Groep 5 t/m 8
Donderdag 12, 19 en 26 november. 3, 10
en 17 december
De theaterzaal
€ 46,87 (of € 37,50 bij uw vaste
contractdag bij Korein)
Maximaal 15 deelnemers, vol=vol.

14.30 - 15.30 uur

6 lessen

Inschrijven tot en met 16 oktober via
onderstaande link:
https://www.korein.nl/capoeira
De lessen worden gegeven door docent
van Instinto Capoeira
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Sport VTA
Zin om meer te bewegen na school? Schrijf je dan snel in voor de naschoolse activiteiten! De
gymdocenten starten weer met een sportaanbod voor de kinderen van 10 t/m 12 jaar. Dit is de
kans om meer te bewegen!

Doelgroep
Data / Tijd

10 t/m 12 jaar
Dinsdag 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8
december

Ruimte
Prijs per kind

VTA gebouw
€15,- (eerste les in een envelop met je
naam meebrengen)
Max. 30

Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

Inschrijven kan van t/m 2 november
Vragen? Neem contact op met Mariëlle.

Groepsspelen
14.45 – 15.45
14.45 uur verzamelen
bij de poort. Om
15.45 uur zijn we
weer terug op het
schoolplein.

6 lessen

Vergeet je gymtas
niet!

Stuur een mailtje met
naam, leeftijd en klas
naar m.mak@skpo.nl

Sara Vis en Mariëlle Mak (gymdocenten)
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Supersnel blind typen
Het blindtypen is een must in deze tijd, bijna alles gebeurt tegenwoordig natuurlijk digitaal. Het
is wetenschappelijk bewezen door de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat zowel de taal als
leerprestaties verbeteren bij leerlingen die het blindtypen op de juiste wijze beheersen.
De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma uit Nuenen. Zij werken met kleine
groepen en bieden niet alleen ondersteuning tijdens de lessen, maar ook eventueel thuis via
het chatsysteem wat gekoppeld is aan het typeprogramma.
Het programma is kindvriendelijk en bevat talloze letter/woordoefeningen, tests, games en
examentrainingen.
Daarnaast is het prettig en motiverend om met leeftijdsgenootjes samen te oefenen. Leren
blindtypen is echt een proces wat tijd kost en goed moet gebeuren. Hier staat Instituut
Spijksma garant voor en biedt daarom 100% diplomagarantie!
Elk kind is welkom op de cursus. Voor dyslectische kinderen zijn er evt. aanpassingen, zoals bv.
een speciaal lettertype. Doordat de klassikale lessen om de 14 dagen plaatsvinden is de
huiswerkdruk lager dan bij andere cursussen en wordt het blindtypen (en dus daarmee de
snelheid/precisie) vele malen beter geautomatiseerd!
Voor vragen kunt u terecht bij Heinz of Leny Spijksma op tel. 040-2832762 of info@instituutspijksma.nl.

Doelgroep
Data / Tijd

Ruimte
Prijs per kind

Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

Groep 6 t/m 8
* Klassikaal start op maandag 1
maart 2021, 10e les examen
* Online volgen voor €99,95, met
persoonlijke begeleiding. In eigen
tempo.
Lokaal groep 7C, van meester Wim
Betaling in 1 keer €194,95 of €192,95
via Ideal. Vóór 30 augustus
inschrijven. Anders is het €204,95
Betaling in 3 keer € 67,95 per keer.
Inclusief examengeld
max. 20

14.50 – 15.50 uur

10 lessen

https://instituut-spijksma.nl
Ervaren deskundige docent van het
Instituut Spijksma.
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Ontdek meer….

Wist u dat?!
Er in Blixembosch een actieve wijkvereniging is die verschillende activiteiten aanbiedt. Kijk
eens op www.blixembosch.com voor meer informatie.
Korein
Op de Boschuil biedt Korein Kinderplein 5 dagen per week BSO (buitenschoolse opvang) en
VSO (voorschoolse opvang) aan. Ook zijn we alle vakanties geopend. Heeft u interesse of wilt
u meer informatie? Kijk op www.korein.nl of mail naar klantadvies@korein.nl
Nog (meer) zin in Engels?
In elke vakantie staat er een activiteitenweek gepland op school vanuit de naschoolse Engelse
lessen. Iedere ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur worden er leuke Engelse activiteiten
georganiseerd.
Voor aanmelden of meer informatie mail Kaitlin: k.mihalov@hotmail.com
Stichting leergeld
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Kijk op deze site voor meer informatie: www.leergeld.nl
Heeft u nog andere leuke ideeën voor het naschoolse aanbod?
Ideeën, tips of andere leuke, spannende activiteiten? Laat het ons weten en wie weet zien we
het terug in het volgend aanbod.
Mail naar: a.termeer-tegenbosch@skpo.nl

13

