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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

Extra bewegen

1–2

Extra bewegen

4

Schaken

3–8

Denksport

5

Star Class

3–8

Maak kennis met theater

6

Extra informatie

9

Ontdek meer..

Blz.
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Extra bewegen
Heb jij zin om meer te gymmen en bewegen na schooltijd? Schrijf je dan snel in voor de
naschoolse sport! De kleuters zijn deze periode aan de beurt. We spelen groepsspelletjes maar
gaan ook aan de slag met de toestellen. Dat vindt toch iedereen leuk!

Doelgroep
Data / Tijd

Groep 1/2
Dinsdag 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14
december

Ruimte
Prijs per kind

Speelzaal
€15,- (eerste les in een envelop met je
naam meebrengen)
Max. 25

Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

Inschrijven kan van t/m 5 november
Vragen? Neem contact op met Mariëlle.

Extra gym
14.30 – 15.30
14.30 uur verzamelen
bij de speelzaal

6 lessen

Vergeet je gymtas
niet!

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

Marnix Janssen, Sara Vis, Mariëlle Mak
(gymdocenten)

4

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 11, 18, 25 november/ 2,
9, 16 december

Ruimte
Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?

Theaterzaal in het hoofdgebouw
€ 62,50
Min. 7
Max. 25
Aanmelden via het onderstaande
mailadres:
Info@enthousiasment.nl
Docent Star Class

Docent

14.30 – 15.45 uur

6 lessen
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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
1, 8, 15, 22, 29 november/ 13, 20
december

Ruimte

Lokaal van meester Richard. 4C

Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?

€ 50,Min. 8
Max. 20
Inschrijven kan t/m 29 oktober
https://www.cognitoforms.com/_0
40schaakt/AanmeldformulierNasch
oolseSchaaklessen
Dolf en Marcella

Docent

14.30 – 15.45 uur/
16.00 – 17.00 uur

7 lessen

Inclusief
werkboek
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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
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
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