8. Volleybal
Houd jij van een teamsport? Vind jij het leuk om bezig te zijn met een bal? Geef je dan op voor deze
volleybaltrainingen. De trainingen worden gegeven door volleybalvereniging Wham Wham, door een
echte trainer.
Docenten: Martin Siregar
Dag & tijd: Woensdag van 14.45 – 16.45 uur
Data: 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en 11 december 2019 (periode A)
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari 2019 (periode B)
26 februari, 4, 11, 18, 25 maart en 1 april 2019 (periode C)
(€15,00 euro bij afname van 1 periode)
Locatie: MFA De Kreek (sporthal)
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Maximaal aantal deelnemers is n.v.t.

Welkom in de Brede School

De Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren en scholen. In dit
samenwerkingsverband wordt een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school nagestreefd. De Brede School biedt voor basisschool leerlingen naschoolse activiteiten aan.

Acht activiteiten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 10 oktober 2019
Via: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl en vermeld hierin:

Naam van uw kind, - adres, - leeftijd, - groep/school, - telefoonnummer en eventueel
bijzonderheden. Vermeld hierbij de 1e keus van de cursus en de 2e keus van de cursus.
Mocht uw kind op de gekozen cursusdagen op de BSO zitten. Neem dan contact op met de desbetrefende leidster. In overleg wordt er gekeken of het mogelijk is om uw kind vanuit de BSO deel
te laten nemen aan de gekozen cursus.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hafsa Abdellaoui op maandag, dinsdag en
donderdag (wijkcentrum de Kersenboogerd), tel. 0229-219966 of via de mail:
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

De Brede School gaat weer van start met een reeks van 8 activiteiten. Deze activiteiten worden
aangeboden na het reguliere lesprogramma en worden voornamelijk verzorgd door gastdocenten.
De zogenoemde plusactiviteiten zijn bedoeld als verbreding of verdieping van het reguliere lesprogramma.
Elke periode duurt ongeveer zes weken en het aanbod varieert per periode. Voor elke periode
kunnen kinderen zich inschrijven voor één of meerdere plusactiviteiten. Bij minimaal acht aanmeldingen gaat de activiteit door.
Voor elke activiteit geldt een maximum aantal deelnemers. Mochten er meer geïnteresseerden
zijn, dan wordt er geloot. Voor alle activiteiten dienen de kinderen zich in te schrijven via
de mail naar: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Inschrijven

In deze folder vindt u alle benodigde informatie over de verschillende activiteiten. Mocht u uw
kind voor een cursus/activiteit van de Brede School willen opgeven, mailt u dan naar het opgegeven mailadres in deze folder. Spelregels voor de inschrijving kunt u terug lezen op de achterzijde van de folder. Let op! Docenten nemen geen inschrijvingen aan via de klas! Mocht uw
kind ingeloot zijn en onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een activiteit, laat u dit dan z.s.m
weten aan de contactpersoon (zie achterzijde van deze folder). Doe dit zo snel mogelijk, zodat
wij andere kinderen kunnen laten deelnemen aan die activiteit. Wilt uw kind zich opgeven voor
een activiteit en zit hij/zij op deze dag op de BSO, dan kan in overleg met de leidster uw kind
mogelijk deelnemen met deze plusactiviteiten. Meldt dit dan ook tijdens de inschrijving.

Kosten

Deelname aan alle activiteiten van de Brede School zijn vrijwillig, maar niet kostenloos. Voor
elke cursusdag dat uw kind deelneemt betaalt u €2,- tenzij anders is aangegeven. Wij vragen u
het hele bedrag bij aanvang te betalen in een gesloten evelop.

