
7. 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.

Docent: Martin Siregar 
Dag & tijd: woensdag van 14.30 tot 15.30 uur
Data: Serie C:  2, 9, 16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 
Serie D: 11, 18, 25 mei, 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli 
Locatie: MFA de Kreek “sporthal”
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 & 8
Maximaal aantal deelnemers: 10

     

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

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 4 maart 2022  

Via: dekreek@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, donderdag 
en vrijdag (wijkcentrum Kersenboogerd), 0229-219966 of mailen 
naar: 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 maart 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: dekreek@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 kostenloos. Voor elke cursusdag 
dat uw kind deelneemt betaalt u €3,- tenzij anders is aangegeven. Wij vragen u het hele bedrag 
bij aanvang te betalen in een gesloten envelop.



1. Kleuterkokkerellen
Wil jij leren koken dan ben je hier op de juiste plek. Deze cursus is voor beginnende koks. We maken 
koude gerechten zoals pastasalade, smoothies, heerlijke fruitsalade of een traktatie. Je leert belang-
rijke dingen zoals afwegen, klaarzetten, voorsnijden, samenwerken en vooral plezier hebben in het 
koken. Bij veel aanmeldingen zal deze cursus twee keer aangeboden worden.

Docent: Emma & Zoé 
Dag & tijd: woensdag van 14.15 tot 15.15 uur
Data: 9, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 
Groep:  1, 2 & 3 
Locatie: MFA de Kreek
Maximaal aantal deelnemers: 10 deelnemers

2. Workshops multimedia op de iPad
Tijdens de 1e en 2e les leer je illusie filmpjes maken met de iPad. Je laat vrienden en vriendinnen 
versteld staan van jouw uitzonderlijke vaardigheden. Je leert close-ups maken, gedachtes lezen en 
goochelen. Het resultaat zal verbluffend zijn!
Tijdens de 3e en 4e les ga je aan de slag met fotografie en effecten. Je leert spelen met licht en 
schaduw. 
Tijdens de 5e en 6e les leer je op een creatieve manier hoe je muziek kunt maken op de iPad. Of je 
nou met samples aan de slag wil of zelf akkoorden wil spelen: je kunt elk elektronische muzieksoort 
maken. Dit is een super leuke cursus waar verschillende elementen aan bod komen. Doe jij ook mee? 
Geef je dan snel op!

Docent: Michael
Dag & tijd: donderdag van 14.30 tot 15.30 uur
Data: 10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april
Groep: 4, 5 & 6
Locatie: MFA de Kreek in het atelier                                                                                                      
Maximaal aantal deelnemers: 10

3. Musical
Tijdens deze cursus maken we een eigen musical! We gaan verhalen vertellen en schrijven, zingen, 
improviseren en natuurlijk veel plezier hebben. Jij mag laten horen en zien wie je bent. Je leert je 
eigen talenten kennen en die van elkaar. Zo maken we met elkaar een mini musical die we tijdens de 
laatste lesdag ook gaan opvoeren. Een kleine voorstelling waarvoor je zelf ook een paar mensen mag 
uitnodigen om te komen kijken. Hoe leuk is dat! Hou je van zingen en theater en vind je het geweldig 
om iets te maken vanuit jezelf? Dan is deze cursus iets voor jou!oond. 

Docent: Wendy
Data & tijd: vrijdag van 15.45 tot 17.15 uur
Data:  11, 18, 25 maart, 1, 8 en 22 april
Groep: 5, 6 & 7
Locatie: MFA de Kreek “jongerencentrum”
Maximaal aantal deelnemers: 12 

4. Hair & beauty 
Heb je altijd al kapster 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 even iets anders zijn. Denk 
hierbij aan de vissengraat, insite, outside en de 4 vlecht. Je leert ook opsteken en technieken hoe je 
folie zet, hoe je haargroei behandeld en ga je experimenteren met make-up en verzorgingsproduc-
ten. Dit alles ga je doen op een echte kapperspop. Doe je ook mee?

Docent: Ashley & Rochelle
Dag & tijd: woensdag van 14.15 tot 15.15 uur
Data: 11, 18, 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni
Groep:  6, 7 & 8
Locatie: MFA de Kreek in het jongerencentrum
Maximaal aantal deelnemers:  12 deelnemers

5. Vloggen
Leer samen met je vriendjes en vriendinnetjes vloggen als een echte YouTuber. Aan de hand van leuke 

opdrachten gaan we allerlei filmpjes maken. Je leert hoe je moet filmen, jezelf te presenteren en als 

laatste alles te monteren. Ook leer je wat een boeiende vlog is, zodat mensen je willen volgen. Aan 

het einde van de cursus heb je een leuke film als aandenken. Vlog jij met ons mee? 

Docent: Michael
Dag & tijd: vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur
Data:  11, 18, 25 maart, 1, 8 en 22 april 
Groep:  7 & 8
Locatie: MFA de Kreek in het jongerencentrum
Maximaal aantal deelnemers:  12 deelnemers

6. Kunst en technieklab
In deze unieke cursus maak je kennis met diverse technieken. Je gaat aan de slag met mooie beeld-
houwers materialen zoals: klei, speksteen en hout. Je leert vijlen, schuren en polijsten in speksteen 
en hout maar ook werken met klei. Maak je eigen dier, sieraad of een mooi beeld van verschillende 
materialen. Je krijgt les van een echte kunstenaar.  

Docent: Frans 
Dag & tijd: vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur
Data: 11, 18, 25 maart, 1, 8 en 22 april 
Groep: 7 & 8
Locatie: MFA de Kreek in het atelier
Maximaal aantal deelnemers: 15


