
1.  Kleutergym
Tijdens deze lessen zullen wij ons bezig houden met allerlei vormen van bewegen: duiken, balance-
ren, tikspelen en ga zo maar door! Neem je sportkleding en zaalschoenen mee.
Activiteit: Kleutergym
Docent: meester Mark
Dag & tijd: donderdag 15.30 – 16.15 uur
Data: : 10, 17, 31 oktober, 7, 14, 21, 28 november en 12 december
Locatie: sporthal de Kreek  
Groep: 1, 2 & 3  •  Maximaal aantal deelnemers: 25

2. KleuterBakFeest
Zelfgebakken koekjes of cupcakes versieren met marsepein, glazuur of fruit. Bakken is een feest! 
Elke week bakken we weer iets anders, koekjes, cakejes, broodjes en allerlei andere lekkers. Maar 
dat is niet het enige wat we gaan doen, want wat is een bakfeest zonder dat we de baksels versierd 
hebben met glitters, spikkels, glazuur en chocolaatjes? Bak jij met ons mee?
Activiteit: KleuterBakFeest
Docent: Saskia Posthumus (SKH)
Dag & tijd: donderdag 16.00 – 17.30 uur
Data: 31 oktober, 7, 14, 21, 28 nov en 12 december
Locatie: SKH De Krekels (in de Roald Dahl school)
Groep: 1,2 & 3 
Maximaal aantal deelnemers: 10

3. Bewegen op muziek
Ben jij iemand die blij wordt van muziek en meteen beweegt bij het horen van muziek? Dan is dit 
zeker iets voor jou.Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan souplesse, balans, kracht en ontdek je 
je eigen bewegingsmogelijkheden. Elke week leer je weer iets nieuws en is er een vaste lesopbouw 
van warming-up en ontspanning. Aan de hand van thema’s gaan we op spannende muziek aan de 
slag. Ben jij benieuwd? Geef je dan snel op en dans met ons mee!
Activiteit: Bewegen op muziek
Docenten: Juliette Jong
Dag & tijd: woensdag 15.45 – 16.45 uur
Data: 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en 4 december
Locatie: MFA De Kreek (speelzaal boven)
Groep: 3 & 4    
Maximaal aantal deelnemers: 12

4. Academie van Gogh en Rembrandt 
Heb jij ooit gedroomd om je eigen van Gogh of Rembrandt schilderij te maken?
Trek je oude kleren aan en maak je eigen schilderij. Wij maken gebruik van allerlei materialen zoals 
houtskool, krijt, inkt, ecoline en natuurlijke verf. Je leert alles over de verschillende materialen en 
de manier hoe je deze het beste kunt gebruiken. Wij gaan aan de slag met compositie, waarnemen, 
mengen van kleuren, kleurnuances en kleurcontrasten.  
Neem een goed humeur en veel fantasie mee en ga lekker aan de slag!
Activiteit: Academie van Gogh en Rembrandt
Docent: Bertjan van Eijsden
Dag & tijd: vrijdag 14.15 – 15.15 uur
Data: 11, 18 oktober, 1, 8, 15 en 22 november
Locatie: MFA De Kreek (atelier Kreek)
Groep: 4, 5 & 6
Maximaal aantal deelnemers: 12

5.  Creatief verhalen schrijven
Wil jij goede verhalen schrijven? Wil je weten hoe je een interessant karakter ontwikkelt, hoe je om-
schrijvingen, verhaallijnen en gebeurtenissen op een meeslepende manier op papier krijgt? Doe dan 
mee met de cursus creatief verhalen schrijven. 

Activiteit: Creatief verhalen schrijven
Docenten: Ineke Eisma
Dag & tijd: woensdag  15.00 – 16.00 uur
Data: 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en 4 decemeber
Locatie: MFA De Kreek (BSB de Kreek)
Groep: 6, 7 & 8
Maximaal aantal deelnemers: 12

6. Toveren met Techniek
Voor vindingrijke en technische jongens en meisjes hebben we de cursus toveren met techniek. Als je 
het leuk vindt om te timmeren, zagen, lijmen, te werken met tangetjes, ijzerdraad en metaal dan is 
dit zeker iets voor jou. Je leert stoere beeldende technieken en houtbewerking. Ook maak je gebruik 
van elektriciteit door een kunstwerk te laten bewegen of licht te laten geven.

Activiteit: Toveren met Techniek
Docent: Frank Rouveroy
Dag & tijd: Woensdag 16.00 – 17.30 uur
Data: 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en 4 december
Locatie: MFA De Kreek (Atelier)
Groep: 6, 7 & 8 
Maximaal aantal deelnemers: 8/10

 7. Haren vlechten, Visagie Grime Styling Schminken
Heb je altijd al kapper of een Visagist willen worden? Weet je niet hoe dat precies zal zijn? Tijdens 
deze cursus Leer je stap voor stap de basis vlechttechnieken die net weer even iets anders zijn. Denk 
hierbij aan de vissengraat, diadeemvlecht of waterval. Naast vlechten gaan we ook experimenteren 
met make-up en schmink. Hoe doe je dit eigenlijk? Je krijg les van een echte hairstylist en Visagist. 
Zij kan jou alle  kneepjes van het vak leren. 

Activiteit:  Haren vlechten, Visagie Grime Schminken
Docent:  Sherique De Jong
Dag & tijd: vrijdagmiddag 15.30– 16.30 uur
Data: 8, 15, 22 november, 6, 13 en 20 december
Locatie: jongerencentrum Stichting Netwerk in de Kreek  
Groep: 6,7 & 8
Maximaal aantal deelnemers 10


