
 
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

In het schooljaar 2021-2022 biedt OBS De Fonkel weer naschoolse activiteiten aan. 

De naschoolse activiteiten worden aangeboden in verlenging van het aanbod 

binnenschools, met name gericht op sport, woordenschat en taal. De naschoolse 

activiteiten worden verzorgd door gastdocenten.  

Er zijn zogenoemde blokken in het schooljaar voor kinderen van groep 1 t/m 8. Elke 

periode duurt 6 weken en het aanbod varieert per periode. Voor elke periode 

kunnen kinderen zich inschrijven. Er geldt voor elke activiteit een maximumaantal 

deelnemers. Als een activiteit vol is, wordt er een wachtlijst aangelegd. 

 

In deze folder vindt u alle informatie over de activiteiten en tijden van blok 1. Mocht u 

uw kind voor één of meerdere activiteiten willen opgeven, vult u het inschrijfformulier 

in. Let op: sommige activiteiten zijn alleen voor bepaalde groepen. Dit staat 

aangegeven. 

Leest u voordat u uw kind aanmeldt eerst de onderstaande informatie. Dan weet u 

wat u van ons kunt verwachten én wat wij van u en uw kind(-eren) verwachten. Zo 

worden de activiteiten steeds meer een echte verrijking voor de leerlingen van De 

Fonkel. 

‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!’ 

Deelname aan álle activiteiten is gratis en vrijwillig maar niet vrijblijvend! Ieder jaar 

schrijven heel veel kinderen zich in voor activiteiten; zóveel, dat het soms niet lukt om 

alle kinderen te plaatsen in een bepaalde activiteit. Het is daarom heel erg jammer, 

als kinderen die wél geplaatst worden aan slechts een beperkt aantal lessen 

deelnemen. U zult begrijpen dat we kinderen die ‘zomaar’ wegblijven in het vervolg 

niet meer kunnen indelen voor een nieuwe activiteit. 

Van kinderen die mee mogen doen aan onze lessen verwachten we, dat ze: 

• Iedere les bijwonen en op tijd aanwezig zijn (mocht je onverhoopt een keer 

verhinderd zijn, dan moet je telefonisch of via een mail de verhindering 

doorgeven).  

• Iedere les hun best doen om er samen met de andere kinderen een fijne les 

van te maken (ook voor onze docenten moet de naschoolse lessen prettig zijn!).  

• Iedere les beleefd en aardig voor de andere kinderen en de docent zijn! 

Soms komt het voor, dat kinderen zelf voor bepaalde spulletjes moeten zorgen. 

Mocht dat het geval zijn, wordt dat vermeld in deze folder. 



 
Bij de naschoolse activiteiten gelden doorgaans dezelfde regels als op school.  

Mobiele telefoontjes dus óf niet meenemen, óf in gevallen waarin dat is toegestaan 

tijdens de lessen van de activiteiten uitzetten! 

Reglement 

Om ervoor te zorgen dat onze naschoolse activiteiten prettig verlopen hanteren we 

een reglement, waaraan kinderen, ouders en docenten zich moeten houden. 

Inschrijven voor een activiteit kan alleen onder de voorwaarde, dat u het reglement 

onderschrijft. 

Van onze leerlingen verwacht we bij de naschoolse activiteiten net als op school: 

• dat je op tijd aanwezig bent bij de les, zodat de les op tijd kan beginnen 

• dat je de spulletjes, die voor bepaalde lessen nodig zijn, bij je hebt 

• dat je naar de docent luistert 

• dat je beleefd bent 

• dat je je vinger opsteekt als je iets wilt vragen 

• dat je vriendelijk bent tegen de docent en de andere kinderen 

 

Van de ouders van onze leerlingen verwachten we: 

• Dat u zich houdt aan de voorschriften, die u leest in ‘Vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend!’ 

• Dat u zich kunt vinden in de werkwijze die u leest in 'De cursus gaat 

van start …' 

• Dat u uw kind(eren) op tijd ophaalt na afloop van de activiteit 

 

De blokken 

De lessen zijn in blokken ingedeeld. Er kan voor 1 blok ingeschreven worden. Het 

eerste blok waarvoor u uw kind in kunt schrijven is  

Blok 1  week 45 tot en met 50 (8 nov tot 17 dec) 

 

Bewaar deze folder goed! Dan kunt u de informatie terugvinden. 

 



 
De cursus gaat van start … 

Het aanmelden voor een activiteit verloopt dit jaar per blok van 6 weken. U kunt 

uw kind via het inschrijfformulier aanmelden. Vóór 3 

november. U kunt dit formulier afgeven bij de leerkracht van uw kind. U 

ontvangt per mail bericht of uw kind daadwerkelijk aan de activiteit mee kan doen.  

Mocht uw kind onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een activiteit, laat u dit 

dan direct weten aan de coördinator! We kunnen dan immers nog een ander 

kind laten deelnemen aan die activiteit! 

Bij lesuitval wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogste gebracht. Wanneer ons pas 

heel laat bericht van verhindering van een docent bereikt (iets wat gelukkig maar 

zelden voorkomt) moeten de kinderen helaas naar huis worden gestuurd. We kunnen 

de school/locatie waar de activiteit plaats zou vinden, dan niet voor de opvang van 

de kinderen laten zorgen. We willen u voor dit soort gevallen dan ook vriendelijk, 

maar ook dringend vragen om op het inschrijfformulier adres en telefoonnummer te 

zetten, waarop u op het tijdstip van de les van de school bereikbaar bent. 

Eventuele maatregelen 

Het komt gelukkig maar zelden voor, maar voor de goede orde moeten we aan onze 

‘huisregels’ ook de soms noodzakelijke maatregelen toevoegen. Indien een leerling 

zich niet aan het voorgeschreven reglement houdt, dan krijgt de leerling een officiële 

waarschuwing. De contactpersoon van de school neemt contact op met de ouders 

om dit toe te lichten. Als de leerling daarna zich weer niet aan het reglement houdt, 

dan krijgt hij een tweede officiële waarschuwing en mag niet meer deelnemen aan de 

betreffende activiteit voor die periode. De contactpersoon van school neemt 

wederom contact op met de ouders om dit toe te lichten. 

Locaties 

De activiteiten worden in principe gehouden op OBS De Fonkel en gymzaal De 

Hinde.  

 

Coördinator 

Tamara van Gompel, tamaravangompel@deteddybeer.nl, 013-3030060 (optie 3) 

 



 

Groep 1-2  

Blok 1 8 november tot 17 december 

Woordenschattraining gr. 1-2  

dinsdag 15.00-15.45 uur, verschillende lokalen van De Fonkel 

Een goede woordenschat is belangrijk voor de ontwikkeling 

van kinderen, ook voor op school: het is belangrijk bij het leren 

lezen, spreken en begrijpend lezen. Naast de lessen op 

school is er nu de mogelijkheid om een keer per week 

naschools extra te oefenen. Er wordt in kleine groepjes 

voorgelezen en er worden taalstimuleringsspellen gedaan, 

welke aansluiten bij de thema's en te oefenen woorden uit de 

klas. 

Er vindt met regelmaat afstemming met de leerkracht van 

school plaats.  

U kunt uw kind opgeven voor deze woordenschattraining. Als u nu uw kind opgeeft, geldt dat 

voor het hele schooljaar! Er is bij woordenschattraining geen tussentijdse in- en uitstroom. 

Dus ook als er in een volgend blok een andere leuke activiteit op de dinsdag aangeboden 

wordt, kan uw kind daar niet aan meedoen. De leerkracht kan echter ook leerlingen, voor wie 

dit nodig is, verwijzen naar deze activiteit. Deze leerlingen krijgen voorrang. Uw kind kan het 

hele schooljaar aan deze activiteit deelnemen. 

Mochten er erg veel aanmeldingen zijn en te weinig begeleiders, dan nemen we even 

contact met u op. 

Coördinator: Ineke de Jong 

Naschoolse sport gr. 2-3 

8-15-22-29 nov en 6-13 dec 

maandag 15.00 - 15.45 uur Gymzaal De Hinde   

Naschoolse sport bestaat uit een leuke mix van 

sport- en spelactiviteiten waarbij het plezier in het 

bewegen voorop staat. Je maakt kennis met 

diverse takken van sport en leert op een 

gezellige, sportieve manier met elkaar om te 

gaan tijdens het sporten.  

Dus kom lekker bewegen! 

Let op: als uw kind niet is aangemeld, kan er niet meer deelgenomen worden!! 

Docent: Eldrimar Torres 



 

Groep 4-5-6 

Bootcamp gr. 4-5-6 

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

Donderdag 15.00-16.00 uur, Gymzaal de Hinde 

Samen met je vriendjes of vriendinnetjes sportief bezig 

zijn in de buitenlucht en gewoon lekker kind zijn. Bij een 

bootcamptraining ga je in groepsverband aan de slag. Je 

werkt spelenderwijs aan het verbeteren van je conditie, 

uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en 

behendigheid. Iedereen kan meedoen, want je doet de 

oefeningen op je eigen niveau.  

Trainer: Mark van Daalen 

Muziekles gr. 4-5-6 

15-22-29 november en 6-13 december (let op 5 lessen) 

Maandag 14.45-15.45 uur, in de speelzaal, laatste les mogen de ouders om 15.30u komen 

kijken 

Heb je zin om lekker muziek te maken, theater te spelen 

en te dansen? Net als in een musical? Dat kan nu ook 

naschool! Juf Amy – jullie kennen haar al van de 

muzieklessen op school – gaat nu ook na schooltijd 

lessen aanbieden. In 5 lessen werken jullie naar een 

presentatie in kerstsfeer toe. Schrijf je in en doe mee! 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de cultuurcoach 

in samenwerking met OBS de Fonkel en Factorium 

Podiumkunsten. 

Docent: Amy Tweed 


