
7. Tafeltennis
Ben jij onze toekomstige tafeltenniskampioen? Spelenderwijs leer je de beginselen van het tafel-
tennis. De eerste les mag je gratis komen proefdraaien. Voor meer informatie kunt je mailen naar:
info@tafeltennisschoolwf.nl 

Docenten: tafeltennisvereniging
Dag & tijd: donderdag van 14.30 tot 15.30 uur
Data: mag instromen
Locatie: MFA de Kreek “sporthal”
Groep: 4, 5, 6, 7 & 8

     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 22 oktober 2021  

Via: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl en vermeld hierin:  

Naam van uw kind, - adres, - leeftijd, - groep/school, - telefoonnummer,- email 
en eventueel bijzonderheden. Vermeld hierbij de 1e en 2e keus van de cursus.

Mocht uw kind op de gekozen cursusdagen op de BSO zitten. Neem dan contact op met de 
desbetrefende BSO-medewerker. 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 dinsdag en donder-
dag (wijkcentrum de Kersenboogerd),  tel. 0229-219966 of via de mail: 
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Welkom in IKC De Kreek
IKC De Kreek is een samenwerkingsverband tussen basisscholen Socrates en Roald Dahl, Stich-
ting Kinderopvang Hoorn, de Jeugdbibliotheek en Stichting Netwerk Hoorn. Het is een centraal 
leerplein waar plek is voor verschillende groepen kinderen die uitgedaagd worden het beste uit 
zichzelf te halen. In dit samenwerkingsverband wordt een brede leer- en leefomgeving in de vrije 
tijd, tijdens opvang en op school nagestreefd. 

Naschools aanbod
In oktober starten de naschoolse IKC cursussen. Deze cursussen worden aangeboden naast het 
reguliere lesprogramma. Ze 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 cursus door. Voor elke cursus geldt een maximum aantal deelnemers. Mochten er meer 
geïnteresseerden zijn, dan wordt er geloot. Voor alle cursussen dienen de kinderen zich in te 
schrijven. Dit kan via: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl  

Inschrijven
In deze folder vindt u alle benodigde informatie over de verschillende cursussen. Mocht u uw kind 
voor een cursus van het IKC De Kreek willen opgeven, mailt u dan naar het opgegeven mailadres 
in deze folder. Spelregels voor de inschrijving kunt u teruglezen op de achterzijde van de folder. 
Let op! Leerkrachten nemen geen inschrijvingen aan in de klas! Mocht uw kind ingeloot zijn en 
onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een cursus, laat dit dan z.s.m. weten aan de contact-
persoon (zie achterzijde folder), dan kunnen wij een ander kind inloten. Zit uw kind op de BSO? 
Vermeld dit bij de inschrijving en maak afspraken met de BSO-medewerker.    

Kosten
Deelname aan cursussen van IKC De Kreek is vrijwillig, maar niet kosteloos. Voor elke cursusdag 
waaraan uw kind deelneemt betaalt u €2,- tenzij anders is aangegeven. Wij vragen u het hele 
bedrag bij aanvang te betalen in een gesloten envelop.



1. MiniDansKanjers
Speelse dans- en bewegingslessen voor kleuters. Elk kind heeft zijn eigen fantasie en deze gaan 
we groots inzetten in de speelse lessen. Bij de MiniDansKanjers staat de belevingswereld van de 
kleuters centraal. Een uurtje zwierige avonturen beleven waarin samenwerken belangrijk is. De les 
sluit naadloos aan op de korte spanningsboog en de bergen fantasie van de kleuters. Met veel 
wisselingen in lesdynamiek neemt de docent de kleuters mee op dansreis. Zij gebruikt hierbij ook 
verschillende materialen om het dansen zo uitdagend mogelijk te maken.

Docent: Pauline Freesen
Dag & tijd: woensdag van 14.15 tot 15.15 uur
Data: : 27 okt, 3, 10, 17, 24 november en 1 dec 
Locatie: MFA de Kreek “speelzaal” boven
Groep: 1 & 2
Maximaal aantal deelnemers: 10

2. CreaBea
We gaan creatief aan de slag met acryl gieten, boetseren en nog veel meer.
Tijdens deze lessen krijg je de ruimte om te ontdekken en kennis te maken met verschillende 
materialen. Elke week leer je wat anders en ga je met een superleuk werkje naar huis.

Docent: Jolanda Allart en Yvonne Zonnenberg
Dag & tijd: donderdag van 15.00 tot 16.00 uur
Data: 4, 11, 18, 25 november, 2 & 9 december 
Locatie: MFA de Kreek “atelier”
Groep: 3,4 &5
Maximaal aantal deelnemers: 14

3. Stopmotion videoclip maken
Niets is leuker dan je eigen verhaal en videoclip te maken. Stopmotion is een eenvoudige FILMFA-
BRIEK waarmee je leuke filmpjes kunt maken. In vier bijeenkomsten maak je samen een film! Welk 
verhaal verzin jij bij de klassieke muziek die we je laten horen? En wat voor leuke kleifiguren en 
achtergronden maak jij daarbij? Als alle figuren, decors en achtergronden  geknutseld zijn gaan we 
filmen. En op de laatste dag laten we je zien hoe je van alle losse stukjes een film monteert. Dan is 
het tijd voor de première. Jullie eigen film wordt aan ouders en belangstellenden getoond. 

Docent: Ineke Eisma
Dag & tijd: donderdag van 15.30 tot 16.45 uur
Data: 28 oktober, 4, 11 en 18 november  
Locatie: MFA de Kreek “Jeugdbibliotheek de Kreek”  
Groep: 4, 5  & 6
Maximaal aantal deelnemers: 8

4. Hair, beauty en creatief met schmink
Tijdens deze workshop leer je hoe je haren vlecht, make-up aanbrengt, verschillende karakters 
schminkt, nepwonden maakt en bodypaint. Elke les heeft een thema. Na deze zes lessen heb je 
veel verschillende technieken geleerd. Heb jij altijd al willen leren hoe je dit bij jezelf en anderen 
kunt doen? Dan is deze workshop écht iets voor jou!

Docent: Zoé Kuiper en Yvonne Zonneberg
Dag & tijd: vrijdag van 15.00 tot 16.30 uur
Data: 29 oktober, 12, 19, 26 november, 3 en 10 december
Groep: 6, 7 & 8
Locatie: jongerencentrum de Kreek
Maximaal aantal deelnemers: 12 

5. Tekenen en schilderen
Kinderen hebben een rijke fantasie. Met uitleg van de docent krijg je verschillende schilder- en teken-
technieken aangereikt. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om je creativiteit te ontwikkelen. Ben jij een 
echte kunstenaar of wil je dit worden?
Houd jij van tekenen en schilderen? Dan is deze cursus zeker iets voor jou! Neem een goed humeur 
en veel fantasie mee en ga lekker aan de slag! 
 
Docent: Bertjan van Eijsden
Dag & tijd: vrijdag 15.00 tot 16.00 uur
Data: 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november en 3 december
Groep: 6, 7 & 8
Locatie: MFA de Kreek “atelier”
Maximaal aantal deelnemers: 12 

6. 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.  

Docent: Martin Siregar van Wham Wham vereniging
Dag & tijd: woensdag 14.30 tot 15.30 uur
Data: Serie A: 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november, 1, 8, 15 en 22 decmeber, kosten €20,00. 
Serie B: 12, 19, 26 februari 2022, 26, 2, 9 en 16 februari 2022, kosten €15,00
Locatie: MFA de Kreek “sporthal”
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 & 8
Maximaal aantal deelnemers: 10


