Beste ouders en kinderen,
Blok 1 – schooljaar 2020-2021
Bij het begin van dit nieuwe schooljaar kunnen we gelukkig ook weer van start gaan met onze
naschoolse arrangementen. Mochten er zich in de loop van de komende weken nieuwe
ontwikkelingen voordoen in verband met de corona maatregelen, dan zullen wij ons programma
daar uiteraard op aanpassen.
Omdat de schooltijden voorlopig gewijzigd zijn door het continurooster starten de N-Arr-G
activiteiten om 15u00 ipv 15u30. (m.u.v. Sport na school op maandag)
De activiteiten lopen dan, afhankelijk van de inhoud, tot 16u00 of 16u30. Op woensdag blijft de
tijd 13u30 tot 14u30. Voor de kleuters op donderdag en vrijdag ook van 13u30 tot 14u30.
Even wennen, maar in de folder vindt u de juiste tijden.
Let op !! Sport na school op maandag start om 15u30 !!
Dinsdag en donderdag om 15u00.
Graag zoveel mogelijk inschrijven op donderdag voor de kinderen die niet op de BSO zitten.
De inschrijvingen voor Sport na School gelden voor blok 1 en 2, dus tot aan de kerstvakantie..
Ons jaarthema “Samen leren is een feestje” willen we ook graag in onze Naschoolse
Arrangementen verwerken. We zetten de gezonde tussendoortjes verder door en maken van elke
activiteit een feestje.
We willen graag nogmaals uw extra aandacht vragen voor een aantal spelregels
- Inschrijven voor een activiteit betekent ook dat de kinderen daadwerkelijk deelnemen.
- Verrekening van het aantal benodigde strippen blijft bestaan, ook als uw kind 1 of meerdere
keren uitvalt (uiteraard behoudens uitzonderingen in overleg)
- Geen dubbele inschrijvingen maken … uw kind kan maar 1 ding tegelijk ☺
- Voor activiteiten die buiten school plaats vinden is het belangrijk dat de kinderen
tijdig op school zijn voor vertrek naar de locatie. Let dus goed op de aangegeven
vertrektijd.
We realiseren ons dat de kinderen eens een keer niet aanwezig kunnen zijn, wel is het fijn als
U uw kind dan tijdig afmeldt. Zo kunnen we vermijden dat de docenten op de dag zelf
kinderen missen.

En nu, kiezen maar...

Hoe werkt het?
1.

Bij ieder arrangement staan de data dat de activiteiten worden gegeven.
Als je je aanmeldt voor een activiteit doe je alle lessen van die activiteit mee.
Graag tijdig afmelden bij juf Ann als uw kind een keertje niet aanwezig kan zijn.

2.

Als het losse bijeenkomsten zijn (bijv. op de woensdagmiddag), staat dit vermeld.

3.

Bij ieder arrangement staat hoeveel strippen een activiteit kost. (1 strip = 1 euro)

4.

De activiteiten van sport na school lopen langer door en kosten dus ook meer strippen.
De ouders die aanspraak kunnen maken op Stichting Leergeld kunnen Sport na School
ook bij Stichting Leergeld declareren. (rekening af te halen bij Ann)

5.

Ben je bij de Naschoolse opvang, dan hoef je op de dagen dat je opvang volgt, geen
strippenkaart te kopen. Deze heeft Kinderopvang Humankind ingekocht.

6.

Voor ieder kind is er voor aanvang van de activiteit iets te drinken met wat lekkers.
Dit gebeurt op centrale plaatsen in de school waar de kinderen naar toe lopen na de lessen.

7.

Inschrijven kan via ouderportaal, via mail aan a.verkeyn@eduquaat.nl of met het bijgevoegde
strookje. Dit dient ingeleverd te zijn op uiterlijk op vrijdag 4 september bij de conciërge

8. Juf Ann houdt de stand van de te betalen strippen bij.
Om de administratieve last hiervan zo klein mogelijk te houden is het fijn als U bij het
inschrijven ook meteen het aantal strippen afrekent bij de conciërge. Mocht U dat niet doen,
dan krijgt U via ouderportaal een herinnering hiervoor.
De kinderen die vorig schooljaar bij sport na school ingeschreven waren krijgen eenmalig
een tegoed van 10 euro voor komend blok. Voor blok 2 dient dan nog 10 euro afgerekend
te worden.
9. Bij aanmelding van de activiteiten geldt: Vol is vol.
Er zijn per activiteit een maximum aantal deelnemers. Is het deze keer vol, dan kun je in
een volgende periode voor die activiteit kiezen (mits deze op het rooster staat). Alleen
indien je niet ingedeeld bent bij een activiteit krijg je hierover schriftelijk bericht !!
Geen bericht is dus goed nieuws. Je kan meedoen
10. Op de wanden van de speelzaal en bij het prikbord van de kleuters hangen de arrangementen
en de deelnemerslijsten, zo kunnen ouders en kinderen nog altijd even checken of ze inderdaad
op de deelnemerslijst staan.
In de coronaperiode worden de lijsten ook op ouderportaal gepubliceerd.
We hopen dat jullie nu genoeg info hebben… zo niet, geen probleem. Je kunt met vragen altijd
terecht bij juf Yvonne of juf Ann
Met vriendelijke groet,
Teams Brede School Markeent

Aanmelding Naschoolse Arrangementen 2020-2021 - Blok 1
Naam : ________________________

Groep: ____

Meldt zich hierbij aan voor de volgende activiteit(en)
Aankruisen wat van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk
Let op ! Niet inschrijven voor meerdere activiteiten die op dezelfde weekdag vallen !!

O 1. Sport na school

gr 3 t/m 6 O 8. Ploggen
maandag

O 2. Spelen met Taal

gr 4

woensdag
O 9. Zumba for kids

maandag
O 3. Platte stenen

gr 1 t/m 3 O 10. Platte stenen

maandag
O 4. Spelen met paarden

gr 8 O 11. Sport na school
maandag

O 5. Sport na school

gr 1 t/m 3 O 12. Ontdekkingstocht
dinsdag

0 6. Eynderhoof

gr 3 t/m 6 O 13. Graffiti
dinsdag

O 7. Harp initiatie

gr 5 t/m 8 O 14. Freerunning
dinsdag

gr 3 t/m 8

gr 3 t/m 8
woensdag
gr 4 t/m 6
woensdag
gr 3 t/m 6
donderdag
gr 3t/m 6
donderdag
gr 7 en 8
donderdag
gr 5 t/m 8
vrijdag

Maandag
1. Sport na school voor groep 3 t/m 6
(max. 20 kinderen)

Iedere maandag vanaf 7 september tot aan de
kerstvakantie van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Deze inschrijving blijft geldig voor blok 1 en 2

Onder leiding van meester Joep kunnen de kinderen sporten en bewegen.
Er worden zeer gevarieerde sportactiviteiten aangeboden.
In verband met de geldende coronamaatregelen : de kinderen kunnen na afloop in de hal van de
school opgehaald worden. (met inachtneming van de coronaregels)
Het omkleden gebeurt onder begeleiding van meester Joep. De ouders worden niet toegelaten in de
kleedruimtes.
Deze activiteit vindt plaats in de sportzaal van school
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé

Kosten : 10 euro per blok – 20 euro tot aan de kerstvakantie
(kinderen die in het vorige schooljaar ingeschreven waren voor SNS krijgen een tegoed van 10 euro
uitgekeerd voor de uitgevallen lessen door corona)

2. Spelen met taal voor groep 4
(max. 10 kinderen)
Vanaf maandag 7 september tot en met 5 december
van 15.00 uur tot 16.00 uur
Deze activiteit loopt door in blok 2.
Kinderen die in blok 1 deelnemen gaan automatisch
door.

Onder leiding van Pedagogische medewerkers van Punt Welzijn spelen de kinderen veel taalspelletjes.
Deze sluiten prima aan bij de Taalmethode van school.
Kinderen leren spelenderwijs hun woordenschat uitbreiden en worden Taalvaardiger.

De activiteit vindt plaats in speelzaal
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé
Kosten : 2 strippen

3 . Platte stenen bewerken
voor groep 1 t/m 3
(max. 8 kinderen)

Op maandag 14, 21,28 september en 5 oktober
van 15.00 uur tot 16.00 uur
O.l.v. Rosalien Teeven van Atelier
Crealien

Dit keer gaan we met Rosalien aan de slag met platte stenen beschilderen.
Zelf de mooiste creaties verzinnen. Uiteraard mag het resultaat mee naar huis genomen worden.
De activiteit vindt plaats in het lokaal van de taalklas
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé
Kosten : 4 strippen

4. Spelletjes met Paarden voor groep 8
(max. 6 kinderen)

Op maandag 7, 14, 21, 28 september en 5 oktober
van 15.00 uur tot +/- 16.30 uur
olv Katja Leurs van The Clevercompany

Hoe leuk is het om samen met de paarden te gaan spelen?
We doen verschillende spelletjes, zowel naast als op het paard. Samen tikkertje doen, een eigen pad
maken, de manen invlechten, het paard poetsen, kunstjes op het paard, wandelen met het paard en
zelfs relaxen op het paard!
Leuk en ook heel goed voor je zelfvertrouwen!
Deze activiteit vindt plaats bij The Clever Company op Laar
De kinderen worden gebracht en komen terug met de schoolbus.
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé
Kosten : 8 strippen

Dinsdag
5. Sport na school voor gr. 1 en 2 en groep 3
(max. 25 kinderen)

Iedere dinsdag vanaf 8 september tot aan de
kerstvakantie van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Deze inschrijving blijft geldig voor blok 1 en 2

Onder leiding van juf Debbie kunnen de kinderen sporten en bewegen. Er worden zeer gevarieerde
sportactiviteiten aangeboden.
In verband met de geldende coronamaatregelen : de kinderen kunnen na afloop in de hal van de
school opgehaald worden. (met inachtneming van de coronaregels) Het omkleden gebeurt onder
begeleiding van meester Joep. De ouders worden niet toegelaten in de kleedruimtes.
Deze activiteit vindt plaats in de sportzaal van school
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé

Kosten : 10 euro per blok – 20 euro tot aan de kerstvakantie
(kinderen die in het vorige schooljaar ingeschreven waren voor SNS krijgen een tegoed van 10 euro
uitgekeerd voor de uitgevallen lessen door corona)

6 . Eynderhoof voor groep 3 t/m 6
(max. 8 kinderen)

Op dinsdag 8, 15, 22 en 29 september

Van 15u00 tot 16u30

Dat er op de Eynderhoof in Nederweert heel wat te beleven valt hoeven we jullie niet te vertellen.
Elke week wordt een groepje kinderen op sleeptouw genomen binnen het domein om diverse oude
ambachten te bekijken en misschien ook wel zelf uit te voeren.
De kinderen vertrekken met de schoolbus om 15u00 en zijn omstreeks 16u30 weer terug.
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé
Kosten : 4 strippen

7 . Harp spelen voor groep 5 t/m 8
(max. 8 kinderen)

Vanaf dinsdag 15, 22, 29 september en 6 oktober
van 15.00 uur tot 16.00 uur
O.l.v. een docente van Rick, Mea van

Delden

Een heel bijzondere, nieuwe activiteit vanuit het Rick.
Er komt een harp docente naar onze school die jullie laat kennis maken met het echte instrument.
Ze brengt 4 kinderharpen mee, dus echt oefenen op de harp kan.
Hoe vet zou het zijn als je na een aantal lessen al een heuse melodie kan spelen.
Een mooie uitdaging

De activiteit vindt plaats in de syntheseklas
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé
Kosten : 4 strippen

Woensdag
8. Ploggen voor groep 3 t/m 8
Vanaf woensdag 9 september, elke week zolang
het weer het toelaat.
van 13.30 uur tot 14.30 uur
O.l.v. Monique Derrez en Kim Passage en de
Ploggroep

Ik ruim tijdens het joggen of wandelen het zwerfafval op.
Dat wil ik graag samen met jullie gaan doen.
Indien jullie hier graag aan meewerken, dan zullen we dit in dit schooljaar verder uitwerken en
doorvoeren.
We vertrekken op school om 13u30. Brengen jullie een “gebruikte”plastic tas van huis mee ? Daar
kunnen we het gevonden afval in verzamelen ☺
Kosten : gratis ☺

9. Zumba for kids voor groep 3 t/m 8
(max. 20 kinderen)

Op woensdag 9, 16, 23, 30 september en 7
oktober.
Van 13u30 tot 14u30
Olv juf Judith van Judith’s Dance
Point

In de Zumba Kids® lessen combineren we latin muziek met te gekke dansbewegingen. Kinderen
houden nu eenmaal van bewegen en dansen. Zij leren op een leuke manier de basispassen voor o.a.
salsa, merenque, cumbia, reggeaton, hip-Hop en veel meer.
De lessen zijn gebaseerd op dezelfde principes als Zumba voor volwassenen, makkelijk en effectief,
maar worden op een speelse manier gegeven.
Zumba Kids® is juist door dat speelse karakter de perfecte dans workout voor kinderen.
Ze hebben plezier en zijn niet meer van de dansvloer weg te slaan. Door de tv en videospelletjes
zitten kinderen veel stil na schooltijd en krijgen ze veel te weinig beweging.
Maar met Zumba Kids® komt hier eindelijk wat verandering in.

De activiteit vindt plaats in de speelzaal
Kosten : 5 strippen

10. Platte stenen schilderen voor gr 4 t/m 6
(max. 8 kinderen)
Op woensdag 16,23,30 september en 7 oktober
van 13u30 tot 14u30
O.l.v. Rosalien Teeven van Atelier Crealien

Dit keer gaan we met Rosalien aan de slag met platte stenen beschilderen.
Zelf de mooiste creaties verzinnen.
Uiteraard mag het resultaat mee naar huis genomen worden.
De activiteit vindt plaats in het lokaal van de synthesegroep
Kosten : 4 strippen

Donderdag
11. Sport na school voor groep 3 t/m 6
(max. 20 kinderen)

Iedere donderdag vanaf 10 september tot aan de
kerstvakantie van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Deze inschrijving blijft geldig voor blok 1 en 2

Onder leiding van juf Debbie kunnen de kinderen sporten en bewegen. Er worden zeer gevarieerde
sportactiviteiten aangeboden.
In verband met de geldende coronamaatregelen : de kinderen kunnen na afloop in de hal van de
school opgehaald worden. (met inachtneming van de coronaregels) Het omkleden gebeurt onder
begeleiding van meester Joep. De ouders worden niet toegelaten in de kleedruimtes.
Deze activiteit vindt plaats in de sportzaal van school
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé

Kosten : 10 strippen/euro per blok – 20 euro tot aan de kerstvakantie
(kinderen die in het vorige schooljaar ingeschreven waren voor SNS krijgen een tegoed van 10 euro
uitgekeerd voor de uitgevallen lessen door corona)

12. Ontdekkingstocht in de tuin
voor groepen 3 t/m 6
(max. 8 kinderen)
Op donderdag 24 september en 1, 8 oktober
Van 15u00 tot 16u30

O.l.v. Thea en Monique van de Kleurenkring

Thema: ontdekkingstocht in de natuur/tuin van Monique.
Onderwerpen: de oogst in de tuinkas met de tomaten, de courgettes, de druiven.
We gaan plukken, proeven en koken en of bakken.
Buiten zijn er de sierpompoenen, de kippen en de eitjes, de hertenbok met zijn gewei en de
hertenvrouwtjes met de kleintjes, de insecten op het water van de vijver.
En natuurlijk is er veel plek voor verstoppertje en tikkertje en dat wat jullie in de tuin zo fijn
vinden om te doen.
Jullie worden op school opgehaald en gaan naar de tuin van Monique.
Rond 16u30 zijn jullie terug op school.
Kosten : 3 strippen

13. Graffiti spuiten voor groep 7 en 8
(max. 12 kinderen)

Op donderdag 10, 17, 24 september met
eventueel uitloop op dinsdag 29 september
van 15.00 uur tot 16.00 uur
O.l.v. Derk Alting Siberg

Wil je weten hoe een graffitikunstenaar werkt?
Dan moet je zeker meedoen met deze workshops want Derk van StudioSoax kan je alles leren over
het maken van een ontwerp voor een graffiti, het overbrengen op een ondergrond en hij leert je het
spuiten met graffitiverf uit een spuitbus.”
Jullie maken uiteindelijk een echt graffiti kunstwerk (STAR-logo) in de overdekte fietsenstalling.
De activiteit vindt plaats in syntheseklas en op de speelplaats
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé
Kosten : 4 strippen

Vrijdag
14. Freerunning voor groep 5 t/m 8
(max. 15 kinderen)

Op donderdag 18, 25 september en 2, 9 oktober
van 15u00 tot 16u00
o.l.v. Dansschool Fresh

Nog even lekker een rondje freerunning zo net voor het weekend.
Het kan weer onder begeleiding van een leraar van Dansschool Fresh.
Deze activiteit vindt plaats in de gymzaal
Fruitwater en gezonde snack in het kinderkookcafé
Kosten : 4 strippen

