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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 wordt uitgevoerd door overige partners. Bij deelname aan dit aanbod tijdens
opvangdagen, dienen ouders van Korein kinderen een akkoordverklaring te ondertekenen.
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

Blz.

Mad Science (wetenschap en techniek)

1–3

4

Kennis maken met muziekinstrumenten

1–2

5

Schaken (denksport)

3–8

6

Mad Science (wetenschap en techniek)

4–8

7

Blind typen

6–8

8

Ontdek meer..

1–8

9
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Mad Science
ZIN TDIERENGEHEIMEN; TIJDENS DEZE CURSUS NEMEN WE EEN KIJKJE IN DE WERELD VAN
DIEREN, DE ZEE, JE ZINTUIGEN, WORMEN EN MAGNETISME. EEN UITDAGEND PROGRAMMA
TOEGESPITST OP DE INTERESSES VAN JONGE ONDERZOEKERS.

JE LEERT ERVAN
We lachen wel veel, maar zijn natuurlijk serieus. Kom op, het is immers WETEN-schap. We leren
observeren, lossen problemen op, leren nieuw vocabulaire en werken samen. Bij veel scholen
staat natuur en techniek lager op de prioriteitenlijst, geen probleem... Wij lanceren je zo wel de
21ste eeuw in!
UITDAGENDE LESMATERIALEN
Tijdens onze lessen maken we gebruik van unieke materialen en lesprogramma's. Lekker veel
zelf doen en hands-on leren staat bij ons centraal. Op het einde van de les krijgen de kinderen
een educatieve take-home mee om thuis verder te kunnen onderzoeken.

Doelgroep

Groep 1 t/m 3

Data / Tijd

Donderdag 7 en 14 april, 12 en 19
mei, 2 en 9 juni
Wordt nog bekend gemaakt.
€74,50
Min. 15
Max. 24

Ruimte
Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

14.45 – 15.45 uur

6 lessen

inschrijven.mad-science.nl

Een docent van Mad Science
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Kennis maken met muziekinstrumenten
Tijdens deze 6-delige reeks komen de kinderen in aanraking met een aantal slag-, blaas- en
toetsinstrumenten. Door over de verschillende instrumenten te leren, ze te
zien/aanraken/horen én deze ook zelf uit te proberen, krijgen de kinderen een beeld van wat er
allemaal mogelijk is als ze zelf een instrument zouden willen leren bespelen.
Tijdens de eerste les worden alle instrumenten besproken die in de reeks zullen worden
gebruikt. Wat voor soort instrumenten zijn er eigenlijk allemaal? En wat kun je er mee doen?
In de daarop volgende lessen wordt telkens één instrument uitgelicht, waarbij de kinderen de
kans krijgen om óók zelf het instrument te bespelen. Zo krijgen de kinderen per les een goed
beeld over een bepaald instrument en kennen ze aan het einde van de reeks een aantal veel
gebruikte muziekinstrumenten.
Het doel van deze lessen is, dat de leerlingen na afloop een goed beeld hebben van welk(e
muziekinstrument(en) ze (ooit) zouden willen bespelen.

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

Groep 5/6
Dinsdag 7, 14, 21 en 28 juni, 5 en 12
juli
Wordt nog bekend gemaakt.
€ 90,Min. 4
Max. 6
Inschrijven kan tot 1 juni via:
stefanie_achterberg@hotmail.com
Stefanie Achterberg

14.45 – 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
Maandag 7, 14, 21 en 28 maart, 4 en 11
april, 9, 16, 23 en 30 mei, 13, 20 en 27
juni, 4, 11 en 18 juli

Ruimte
Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?
Docent

Lokaal van meester Richard (4B)
€120,Min. 8
Max. 20
Aanmelden vóór vrijdag 4 maart
Http://www.040schaakt.nl/Aanmelden/
Dolf Meijer & Jan Arts

14.45 – 15.45 uur

16 lessen
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Mad Science
WE DUIKEN IN DE NATUURKUNDE IN DEZE CURSUS. LICHT, GELUID, MAGNETEN EN NOG VEEL
EN VEEL MEER.... NATUURLIJK KUN JE WACHTEN TOT DE MIDDELBARE SCHOOL, MAAR
WAAROM? HET IS FANTASTISCH!

JE LEERT ERVAN
We lachen wel veel, maar zijn natuurlijk serieus. Kom op, het is immers WETEN-schap. We leren
observeren, lossen problemen op, leren nieuw vocabulaire en werken samen. Bij veel scholen
staat natuur en techniek lager op de prioriteitenlijst, geen probleem... Wij lanceren je zo wel de
21ste eeuw in!
UITDAGENDE LESMATERIALEN
Tijdens onze lessen maken we gebruik van unieke materialen en lesprogramma's. Lekker veel
zelf doen en hands'on leren staat centraal. Op het einde van de les krijgen de kinderen een
educatieve take-home mee om thuis verder te kunnen onderzoeken.

Doelgroep
Data / Tijd

Groep 4 t/m 8
Donderdag 10, 17, 24 en 31 maart en 7
en 14 april

Ruimte
Prijs per kind
Aantal
deelnemers
Hoe
aanmelden?

Wordt nog bekend gemaakt.
€ 74,50
N.v.t.

Docent

14.45 – 15.45 uur

6 lessen

Inschrijven tot en met 5 maart via
onderstaande link:
https://inschrijven.mad-science.nl/asp
Mad Science docent
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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
Start op maandag 7 maart 2022, de
10e les is het examen.
7 en 21 maart
4 en 11 april
16 en 30 mei
13 en 27 juni
11 en 18 juli
Lokaal van meester Wim (7B)
Betaling in 1 keer €214,95 of drie
maandelijkse termijnen van €75.
Inclusief examengeld en lesmateriaal.
Max. 20
Indien beide groepen snel vol zijn,
zullen meer groepen gestart worden.
https://instituut-spijksma.nl

Keuze uit 2 lestijden
14.50 – 15.50 uur
15.50 – 16.50 uur

10 keer

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 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 kiplinglaan@korein.nl
Nog (meer) zin in Engels?
In de zomervakantie 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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