Activiteiten na de les
IKC BEATRIX
2018 - 2019 periode 2

Keyboardles
Wil jij ook leren hoe je keyboard speelt? Kom
dan naar de kennismakingslessen van Dorette
Lagendijk.
Voor wie: vanaf groep 3
Kosten: € 75,-- inclusief lesmateriaal en huur
keyboard
Datum: woensdag 6, 13, 20 februari, woensdag
6, 13, 20 en 27 maart en woensdag 3 april
Tijd: 13.00 uur – 13.30 uur
Aanmelden voor 31 januari bij:

dorettelagendijkmusic@gmail.com

Balletles
Groep 1 en 2:
In 10 lessen maken de kinderen spelenderwijs
kennis met dans en muziek. Op een speelse
manier worden ze zich bewust van hun lichaam
en de mogelijkheden daarvan, in combinatie
met een snufje techniek.
Tijd: 14.45 uur – 15.30 uur

Schilderles
In 3 lessen leer je de beginselen van het
schilderen en maak je een prachtig doek.
Opdracht 1: een professor in een laboratorium
Opdracht 2: de ruimte
Datum: maandag 11 en 18 februari en maandag
4 maart
Tijd: 15.30 uur – 16.00 uur
Vanaf groep 3 maximaal 15 kinderen.
dorettelagendijkmusic@gmail.com
Kosten: € 15,--

Aanmelden bij : ciskadevries@live.nl

Groep 3/4:
In de pre-balletles maken de kinderen
spelenderwijs kennis met de klassieke ballet
techniek. Er wordt gedanst, gewerkt aan
flexibiliteit en er is aandacht voor vloeiend en
sierlijk dansen.
Data: dinsdag 19 februari, 5 en 19 maart, 2 en
16 april, 14 en 28 mei
Tijd: 15.45 uur – 16.30 uur
Plaats: speellokaal
Kosten: € 45,50
Aanmelden/info bij: viefsportief@gmail.com
0619498383
Minimaal 10 deelnemers

Mad Science voor groep 4 t/m 8

Mad Science voor groep 1 t/m 3

Binnenkort is het weer zover. Op 14 januari komt
een van de Mad Science professoren een
spectaculaire Science show op IKC Beatrix geven.
Hierna kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8
zich opgeven voor cursus na de les.
Zij worden vanaf 14 februari iedere donderdag
zes weken lang meegenomen in de wondere
wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties! Elke week staat een nieuw
thema centraal en zal de professor de
wetenschap en techniek die daarachter zit
uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan
de slag als echte wetenschapper!
Vlieg samen met de professor door de basisregels
van aerodynamica en leer over superstructuren,
elektriciteit en het werk van detectives. Er komt
van alles aan bod! Na afloop van de show worden
de inschrijfformulieren aan de kinderen
meegegeven.
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur!
Inschrijven kan t/m 27 januari en vol=vol. Nu al
nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op
het inschrijfformulier.

Ook voor de groepen 1 t/ m 3 is er binnenkort een
Mad Science show, waarin de professoren allerlei
spectaculaire proefjes zullen laten zien.
De show is op maandag 28 januari.
Ook voor de groepen 1 t/m 3 zijn er na de les Mad
Science lessen te volgen.

Blokfluitles
Een serie van 8 blokfluitlessen van 30 minuten
o.l.v. Dorette Lagendijk.
Voor wie: vanaf groep 3
Wanneer: woensdagmiddag: 6, 13 en 20 februari,
6, 13, 20 en 27 maart en 3 april
Tijd: 12.30 uur – 13.00 uur
Kosten: € 45,-- incl. lesmateriaal en evt. leen
blokfluit
Aanmelden voor 31 januari bij:
dorettelagendijkmusic@gmail.com

Na de show krijgen de kinderen een
inschrijfformulier mee naar huis.
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur!
Inschrijven kan t/m woensdag 6 februari en
vol=vol.

Natuur en Vogelwacht
Vind jij het leuk om naar buiten te gaan om
d.m.v. vragenkaarten te kijken wat er rondom
de school te vinden is in de natuur? ?
Wil je van deze verzamelde materialen een
natuurschilderij maken? Kom dan naar onze
workshop.
Wanneer: maandag 25 maart voor groep
5 t/m 8 en op maandag 1 april voor groep 1
t/m 4
Plaats: IKC Beatrix
Kosten: € 2,-Aanmelden voor 15 maart bij Patricia of
Deborah: o.v.v. Natuur en vogelwacht
bsobeatrix@wasko.nl

Crea workshops
Cup cakes versieren
Versier je eigen vier cup cakes met fondant en neem
ze na de workshop in een mooi versierde doos mee
naar huis. Smullen maar!
Voor wie: kinderen v.a. groep 1
Kosten: € 5,-Wanneer: woensdagmiddag 6 februari van
13.15-14.15 uur
Kaarten maken
Maak je eigen kaarten voor opa en oma, je beste
vriend of vriendin, verzin maar iets. Veel materialen
om de mooiste kaarten te maken!
Voor wie: kinderen vanaf groep 1
Kosten: € 5,-Wanneer: woensdagmiddag 6 maart van
13.15 uur – 14.15 uur
Ketting en armbandje maken
Maak van de mooiste kralen een mooie armband of
ketting. Aan het einde van de workshop krijg je ze in
een mooi zakje mee naar huis.
Voor wie: kinderen v.a. groep 1
Kosten: € 4,50
Wanneer: Woensdagmiddag 20 maart van
13.15-14.15 uur
Chocolade paaseieren maken/versieren
Iets met veel chocolade paaseieren en hele mooie
versieringen.
Voor wie: kinderen v.a. groep 1
Kosten: € 4,50
Wanneer: Woensdagmiddag 10 april van
13.15-14.15 uur

Aanmelden uiterlijk een week voordat de
workshop wordt gegeven bij:
marjoleinsmit16@hotmail.com

