
1 

WAT GAAN WE 

DOEN VANDAAG? 

P
R

O
G

R
A

M
M

A
B

O
EK

JE
 

NASCHOOLS  ACTIVITEITENAANBOD T/M DEC 2019 

Het nieuwe programmaboekje is weer goed gevuld! Tot en 

met december 2019 bieden we na schooltijd weer veel  

verschillende cursussen aan. Het zijn vooral ‘oude  

bekenden’, maar daarom niet minder leuk! 

Nieuwsgierig geworden? Blader snel door en kijk of er iets 

voor jou tussen staat. 

 

 

 

Activiteitenoverzicht  blz.  2/8 

Attentie, attentie blz. 2  

Activiteiten gezocht  blz. 2 

‘Spelregels’ inschrijving  blz. 8  

Inschrijfformulier blz. 9 en 10 

 

DEZE FOLDER KOMT OOK  

OP DE WEBSITE VAN SCHOOL  

TE STAAN.  

INHOUD 

Alle lessen starten om  

14.30 uur en eindigen 

om 15.15 uur.  

Wijkt dit af, dan geven 

we dat op tijd aan u 

door. 

Beperkt aanbod kleutergroepen 

De afgelopen twee jaar hebben we ook allerlei  
activiteiten opgenomen voor de kinderen uit groep 1.  
 
In de praktijk is gebleken dat het voor de meeste kinderen uit 
groep 1 toch te vermoeiend is om, na een volledige lesdag, ook 
nog eens deel te nemen aan een naschoolse activiteit.  
 
Voor de kinderen van groep 2 is nog wel een activiteit opgeno-
men, streetdance/volksdansen door Wendy’s Dance & Defence. 
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TEKENEN  

Aantal lessen : 6 

Dag : Donderdag 

Voor groep : 4 en 5 

Aantal deelnemers : Minimaal 8 deelnemers - maximaal 15  

Door : Anja van Dorsselaer 

Kosten : Gratis  

Data : 5, 12, 19 en 26 september en 3 en 10 oktober 

Tekenen? Gewoon doen!  

Samen met Anja van Dorsselaer ga je jouw tekentalent ontdekken. Popjes 

maken, puzzels tekenen, portretten of strips. Het is de vorige cursussen  

allemaal al een keer aan bod geweest.   

Ben je benieuwd wat Anja dit keer allemaal op het programma heeft? Haal 

dan de kunstenaar in jezelf naar boven en schrijf je in voor de tekencursus.  

Meer weten over Anja van Dorsselaer? Ga naar http://www.digiridoo.nl/  

LEKKER TEKENEN ! 

 

Denk vooraf goed na welke activiteiten je wilt volgen! 

Als je inschrijft voor een activiteit, dan verwachten we ook dat je de hele cursus 

mee doet. Als je tussentijds stopt, heb je een plaatsje bezet gehouden voor een van 

je medeleerlingen die graag wilde deelnemen. 

ATTENTIE, ATTENTIE ! 

Nieuwe activiteiten gezocht!! 
Iedere periode is het een hele toer om het programmaboekje met leuke activiteiten te vullen.  

Gelukkig hebben we ondertussen een aantal vaste aanbieders waarop we elke keer een beroep 

kunnen doen. Dit betekent wel dat er weinig afwisseling in het aanbod is.  

Graag doen we een beroep op u! Hebt u, een hobby of passie die u graag wilt doorgeven aan onze 

kinderen, neem dan contact met ons op. We kunnen uw hulp en inzet goed gebruiken!!  

Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom.  
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 JEUGD EHBO OPLEIDING 

EHBO 

Aantal lessen : 18 

Dag : Donderdag 

Voor groep : 8 

Aantal deelnemers : Maximaal 15 

Door : Rinus van Leeuwen - NRK Terneuzen 

Kosten : Gratis 

Data : De lessen starten 5 september   

  Alle lessen zijn op donderdag , met uitzondering van  

  vakanties en vrije dagen. 

 

Rinus van Leeuwen van het Nederlandse Rode Kruis Terneuzen gaat je leren 

hoe je eerste hulp moet verlenen. Wat te doen als iemand verbonden moet 

worden, een brandwond heeft, gewond is na een fietsongeval?  

Of hoe je iemand kunt redden door mond op mond beademing?  

Dit alles en nog veel meer leer je tijdens de cursus jeugd EHBO. Het is niet 

alleen enorm leerzaam, het is ook nog eens erg belangrijk!  

De cursus die op school wordt gegeven is een officieel erkende cursus. Als je 

alle lessen hebt gevolgd, kun je verder voor je diploma jeugd-EHBO.  

 

WANNEER WAS HET OOK ALWEER..?! 
Het afgelopen schooljaar hebben we vaak de vraag gehoord: ‘Wanneer start ook alweer….?’ 

Ook zijn we dikwijls gebeld met de vraag of het wel of geen activiteit was die dag.  

Natuurlijk staan we u graag te woord en willen we uitleg geven over de activiteiten. Bellen kan altijd! 

 

Daarnaast willen wij u adviseren om vooraf alle datums goed te noteren op de schoolkalender die u aan 

het einde van het jaar weer van ons krijgt. U kunt uw zoon of dochter helpen door thuis alvast te  

vertellen wanneer een nieuwe cursus start. 

Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking!  
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YOGA met juf Els voor 3 en 4 

YOGA voor groep 3 en 4 

Aantal lessen : 6 

Dag : Donderdag 

Voor groep : 3 en 4 

Aantal deelnemers : Minimaal 8 - maximaal 12 

Door : Juf Els 

Kosten : Gratis 

Data : 24 en 31 oktober - 7, 14, 21 en 28 november 

Kinderen hebben een natuurlijke behoefte aan bewegen, rust en regelmaat.  Yoga is een ideale manier om  

tegemoet te komen aan deze behoefte.  Tijdens de naschoolse activiteit gaan de kleuters met behulp van  

prentenboeken op yoga-avontuur.  We gaan samen bewegen, ontdekken en ontspannen. 

ZANGLES VOOR DE BOVENBOUW 

Aantal lessen : 6 

Dag : Dinsdag 

Voor groep : 6 en 7 

Aantal deelnemers : Minimaal 6 - maximaal 10 

Door : Marjolijn Polfliet 

Kosten : Gratis 

Data : 24 en 31 oktober - 7, 14, 21 en 28 november 

Marjolijn Polfliet is ook weer van de partij!  Marjolijn is een echte professio-

nal. Ze geeft zangles, maar treedt ook op. Bij deze cursus ga je niet zomaar 

een beetje zingen. Je krijgt echt zangles!  

 Is zingen echt jouw ding? Wil je een keer op professionele wijze zangles krij-

gen, schrijf je dan in voor deze cursus. Meer weten over Marjolijn?:  

http://chansonoffensief.nl/on-vous-presente-marjolijn-polfliet/ 

Marjolijn Polfliet, zangeres 

MUZIEK, LEKKER ZINGEN! 
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KINDER KOOKLESSEN 

KOOKLES voor groep 3 en 4  

Aantal lessen : 4 

Dag : Woensdag  

Voor groep : 3 en 4 

Aantal deelnemers : Minimaal 4 - maximaal 8 

Door : Jana en Evelien 

Kosten : 4 euro 

Data : 25 september - 9, 23 en 30 oktober 

We gaan lekker koken!  

De kookactiviteit was vorig schooljaar een groot succes.  Het was niet alleen 

leuk om te doen, het was ook nog eens erg lekker!! 

Net als vorig schooljaar vragen we een kleine bijdrage voor het koken.   

Hiervan worden de ingrediënten gekocht waarmee je samen met Jana en 

Evelien de lekkerste gerechten gaat maken. 

KOOKLES voor groep 7 en 8 

Aantal lessen : 4  

Dag : Woensdag  

Voor groep : 7 en 8 

Aantal deelnemers : Minimaal 4 - maximaal 8 

Door : Jana en Evelien 

Kosten : 4 euro 

Data : 6, 13, 20 en 27 november 

KOOKLES voor groep 5 en 6 

Aantal lessen : 4  

Dag : Woensdag  

Voor groep : 5 en 6 

Aantal deelnemers : Minimaal 4 - maximaal 8 

Door : Jana en Evelien 

Kosten : 4 euro 

Data : 28 augustus - 4, 11, en 18 september 
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TYPEDIPLOMA 10 VINGERS BLIND 

TYPECURSUS - TYPEDIPLOMA 

Aantal lessen : 25 

Dag : Maandag 

Voor groep : 6, 7 en 8 

Aantal deelnemers : Geen minimaal aantal deelnemers 

Begeleiding door : Meester Richard 

Kosten : 50  euro  

Data : 
Elke maandag (25 x) vanaf 26 augustus  

m.u.v. vakanties en vrije dagen. 

   

   
We hebben dit jaar een vernieuwd aanbod voor het typen. Om goed en dui-

delijk uit te kunnen leggen wat dit inhoud, is aan de leerlingen van de groe-

pen 6, 7 en 8 (schooljaar 2019/2020) een brief meegegeven.  

Voor het typen kunnen de kinderen gebruik maken van het Chromeboekje 

waarmee ze op school werken.  

We hopen met dit aanbod meer aan te sluiten bij de behoefte van de kin-

deren. Ze werken in een uitnodigende online leer- en werkomgeving. Voor u 

als ouder hebben we geprobeerd om een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te 

bedingen. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn.  

Het computertypen kunnen we 

aanbieden tegen de fors 

gereduceerde prijs van 50 euro . 

Dat is inclusief de  

licentiekosten van het online 

oefenprogramma. 

Deze cursus wordt normaal 

voor € 99,95 aangeboden.  

Voor een cursus computertypen 

bent u gemiddeld rond de 150 

euro kwijt.  

U bespaart met dit aanbod dus  

100 euro! 

Om de voortgang in de lessen te 

houden (de kinderen werken 

zelfstandig) is wekelijks 

begeleiding voorzien door 

meester Richard. 

HOGE KORTING 

TYPECURSUS 

UW PASSIE OF HOBBY DELEN MET ONZE KINDEREN? GRAAG! 
Vindt u dat er te weinig aandacht is voor uw sport? Kom dan een serie lessen geven op De Twijn!  

Hebt u een hobby of passie waarvoor u graag anderen enthousiast maakt? Meld u dan aan als vrijwilliger voor 

het naschools activiteitenprogramma! 

We zijn op zoek naar mensen die hun sport, hobby of liefhebberij aan onze kinderen willen overbrengen.  

Met uw inzet en medewerking kunnen we het aanbod aan onze leerlingen breed en afwisselend houden.  

Bovendien willen we de activiteiten zoveel mogelijk gratis blijven aanbieden. Daarvoor hebben we uw hulp 

hard nodig! 

COMPUTEREN    PROGRAMMEREN      SCHAAKLES      DAMLES      WERKEN MET TEXTIEL      BOETSEREN                         

KORFBAL              TEKENEN             HANDWERKEN               TUINIEREN            BAKKEN               BADMINTON                            

HOUTBEWERKING            SOLDEREN        VOETBAL       HOCKEY  ………..   ALLES KAN!!!! 

Interesse?  Neem dan contact met ons op! We staan u graag te woord!               Tot ziens op De Twijn! 



7 

FILOSOFEREN MET KINDEREN 

Aantal lessen : 6 

Dag : woensdag 

Voor groep : 4, 5, 6 en 7 

Aantal deelnemers : Minimaal 6 - maximaal 10 

Door : Marina Goossens 

Kosten : Gratis 

Data : 23, 30 oktober - 3, 13, 20 en 27 november 

Marina Goossens is juf op de Marijkeschool in Axel. Op haar school geeft ze 

elke week filosofie. Filosoferen op school is samen op een vrije en open  

manier zoeken naar antwoorden op vragen die je normaal niet stelt, maar 

wel de moeite zijn om over na te denken. 

Filosoferen sluit perfect aan bij enkele leerkrachten die we op school  

aanleren: ‘Je fantasie gebruiken’ en ‘Fouten maken mag’.  

Je leert er niet alleen veel van, het is ook nog eens erg leuk!  

FILOSOFEREN MET KINDEREN 

VOLLEYBAL  

VOLLEYBAL VOOR DE GROEPEN 5, 6 EN 7 (onder voorbehoud!!) 

Aantal lessen : 10  

Dag : Dinsdag 

Voor groep : 5, 6 en 7 

Aantal deelnemers : Minimaal 8 - maximaal 14 

Door : Juf Marissa 

Kosten : Gratis 

Data : 3, 10, 17 en 24 sept - 1, 8, 22 en 29 okt - 5 en 12 nov. 

Vind je het leuk om te gymmen, ben je sportief aangelegd en wil je wel eens 

iets anders doen dan voetbal of trefbal, dan is dit je kans! 

Marissa is volleybaltrainer en kan je als geen ander het spel aanleren. Als je 

meer wilt weten over volleybal in Terneuzen, dan kun je hier alles vinden 

http://www.scheldesport-volleybal.nl, maar zelf doen is natuurlijk gewoon 

veel leuker. Dus meld je snel aan! 
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STREETDANCE 

STREETDANCE 

Aantal lessen : 10 

Dag : Dinsdag 

Voor groep : 2 en 3 

Aantal deelnemers : Minimaal 10 deelnemers - maximaal 12 

Door : Wendy’s Dance & Defence 

Kosten : Gratis 

Data : 3, 10, 17 en 24 sept - 1, 8, 22 en 29 okt - 5 en 12 nov. 

Streetdance mag zeker niet ontbreken. Tot nu toe is elke keer flink op deze 

activiteit ingeschreven. En terecht! 

Dit keer geen streetdance voor de bovenbouw, maar voor de kinderen uit de 

onderbouw. Deze keer kunnen kinderen uit groep 2 en 3 inschrijven voor 

deze populaire activiteit. De lessen worden wel een beetje aangepast aan de 

leeftijd van de deelnemers. Het wordt een combinatie van streetdance en 

volksdansen. 

DE ‘SPELREGELS’ VOOR DE INSCHRIJVING ZIJN AANGEPAST!! 

Ons naschools activiteitenaanbod blijft een groot succes. Elke keer weer schrijven meer kinderen in dan er deel 

kunnen nemen. Helaas moeten we dus ook elke keer weer kinderen telleurstellen.  

Het systeem met inloten, zoals we de afgelopen keer hebben gedaan, verliep al iets eerlijker. Het nadeel van 

loten is dat kinderen met heel veel geluk soms wel 3 activiteiten konden doen, en andere kinderen geen enke-

le. Dit willen we komend schooljaar zoveel mogelijk voorkomen.  

Als kinderen inschrijven voor meer dan één activiteit, moeten ze de volgorde van voorkeur aangeven. Bij het 

indelen van de groepen deelnemers, zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.  Het streven is 

om iedereen die dat wil, deel te laten nemen. 

Dit zal helaas niet gaan voor groepen waar maar 1 activiteit voor gepland staat (groep 2) hier zal d.m.v. loting 

worden bepaald wie deel kan nemen.  I.v.m. de verdeling van het aantal plaatsen tussen groep 2 en 3, zijn er 

maximaal 6 plaatsen streetdance beschikbaar voor leerlingen uit groep 2. 

In verband met de wet op de privacy krijgt u geen totaal overzicht meer van de deelnemende kinderen. Alle 

deelnemers krijgen een  persoonlijk briefje waarop staat aan welke activiteit ze kunnen deelnemen.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.speelgoed-site.com%2Fdata%2Farticles%2Fimages%2Fbig%2Fb_139.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.speelgoed-site.com%2Findex.php%3Fitem%3Dmei-001--cheerleader-pompoens%26action%3Darticle%26aid%3D139%26lang%
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INSCHRIJFFORMULIER 
Naschoolse activiteiten schooljaar 2019-2020 sept t/m dec 

Naam  : 

Groep Let op: Vul hier de groep in waar je na de zomervakantie in zit!! : 

Doet mee met de volgende naschoolse activiteiten: 

    Activiteit Voorkeur  

aankruisen  

 Voor groep   Bijdrage voor deelname 

              

  EHBO 1 2 3  8 gratis 
  

       

  Streetdance 1 2 3  2 en 3 gratis 
         
  Typen 1 2 3  6, 7 en 8 € 50,00 
         
  Tekenen en schilderen 1 2 3  4 en 5 gratis 
         
  Filosoferen 1 2 3  4, 5, 6 en 7 gratis 
         
  Yoga 1 2 3  3 en 4 gratis 
         
  Volleybal 1 2 3  4, 5 en 6 gratis 
         
  Zingen 1 2 3  6 en 7 gratis 
         
  Koken voor groep 3 en 4 1 2 3  3 en 4 € 4,00 
         
  Koken voor groep 5 en 6 1 2 3  5 en 6 € 4,00 
         
  Koken voor groep 7 en 8 1 2 3  7 en 8 € 4,00 
         

Het is de bedoeling dat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen. Daarom is het belangrijk om je 

voorkeur aan te geven als je voor meerdere activiteiten inschrijft.  Bij het indelen van de groepen 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw voorkeur. Je geeft je voorkeur aan door 1, 2 of 3 

te omcirkelen achter de activiteit die je hebt aangekruist. Bijvoorbeeld voor een leerling groep 4: 

X  Filosoferen 1 2 3  4, 5, 6 en 7 gratis 
         
X  Yoga 1 2 3  3 en 4 gratis 
         
X  Volleybal 1 2 3  4, 5 en 6 gratis 

Op school inleveren  

voor 21 juni 
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INSCHRIJFFORMULIER 
Naschoolse activiteiten schooljaar 2019-2020 sept t/m dec 

Naam  : 

Groep Let op: Vul hier de groep in waar je na de zomervakantie in zit!! : 
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wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw voorkeur. Je geeft je voorkeur aan door 1, 2 of 3 

te omcirkelen achter de activiteit die je hebt aangekruist. Bijvoorbeeld voor een leerling groep 4: 
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