Activiteiten na de les
IKC BEATRIX
2021 – 2022 periode 1

Schilderles
In 3 lessen leer je de beginselen van het schilderen
en maak je een prachtig doek. We werken met
acrylverf dus… oude kleding aan!
Datum: maandag 20 en 27 september en 4 oktober
Tijd: 14.30 uur – 16.00 uur
Vanaf groep 3: minimaal 5 en maximaal 15
kinderen.
Kosten: € 17.-Aanmelden bij : ciskadevries@live.nl

Breakdance
Breakdance is een dans waarbij een B-boy(Break
Boy) op breakbeats (meestal hip hop) zijn ‘moves’
(dansbewegingen) laat zien. De lessen starten eind
september.
Voor wie: groep 1 t/m 8
Minimaal aantal deelnemers : 10
Wanneer: maandag 20 en 27 september, 4, 11 en
25 oktober en 1, 8, 15 en 22 november
Tijd: 14.30 uur – 15.30 uur
Kosten: 9 lessen voor € 60,-Aanmelden bij: roderick-harmsen@hotmail.nl

Mad Science
Na een spectaculaire science show in de groep
kunnen kinderen worden ingeschreven voor de
cursus na de les.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties, Elke week staat een nieuw thema
centraal. Uiteraard gaat ook iedereen aan de slag als
een echte wetenschapper!
Wanneer: donderdag 16, 23 en 30 september en
7, 14 en 28 oktober
Waar: in een van de lokalen van het IKC
Kosten: 6 lessen voor € 74,-Voor wie: kinderen van groep 1 t/m 8
Informatie volgt middels een MAD Science folder ook
dan pas aanmelden bij Mad Science

LET OP
Inschrijven voor alle onderdelen (behalve Mad
Science) tot uiterlijk woensdag 15 september

Muzieklessen AMV

Kickboksen

Popping

Heb jij altijd de keuzestress gehad, omdat je niet
weet welk instrument je wilt leren spelen? Dan zijn
deze AMV – lessen echt iets voor jou! Je leert
hierbij de basis van verschillende
muziekinstrumenten kennen.
We gaan vooral veel plezier maken en leuke liedjes
spelen.
Zie ik je snel bij de AMV – lessen??

Wil jij sterker in je schoenen staan en makkelijker van
jezelf af kunnen bijten?! Dan ben je bij kickboksen op het
juiste adres. In deze workshop leer je alle
basistechnieken. Mocht jij ooit in een vervelende situatie
belanden, dan weet je hoe je moet reageren en wat je te
doen staat.
In de les werk je aan conditie, kracht en snelheid.
Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik.

Popping is gebaseerd op de techniek van het snel
spannen en ontspannen van de spieren, zodat er een
bepaalde beweging (bijvoorbeeld een schok) door
het lichaam van de danser gaat, die ook wel een pop,
hit of bij een vloeiende beweging een wave wordt
genoemd. Daarnaast heb je nog het element Robot.
Hierbij maak je robotische bewegingen waarbij je
een robot nadoet. Ook Michael Jackson gebruikte
deze dansstijl.

Datum: maandag 20 en 27 september, 4, 11 en 25
oktober, 1, 8 en 15 november
Tijd: 14.30 uur – 15.00 uur
Waar: in een lokaal van het IKC
Voor wie: groep 3 en 4
Minimaal aantal deelnemers 5
Kosten: 8 lessen € 40,--

Datum: dinsdag 21 en 28 september, 5, 12 en 26 oktober
en 2, 9, 16 en 23 november
Tijd: 14.30 uur – 15.30 uur

Datum: maandag 20 en 27 september, 4, 11 en 25
oktober en 1, 8, 15 en 22 november

Waar: in de speelzaal van het IKC

Tijd: 15.30 uur tot 16.30 uur

Voor wie: groep 1 t/m 8
(minimaal aantal deelnemers 10)

Waar: in de speelzaal van het IKC

Kosten: 9 lessen voor € 70,--

Voor wie: groep 3 t/m 8
Minimaal aantal deelnemers 10

Aanmelden bij: roderick-harmsen@hotmail.nl

Kosten: 9 lessen voor € 60,-Aanmelden bij: daanroosenbrand@gmail.com

Schaaklessen
Wil jij graag schaken leren en je hoofd breken op welke
zet je moet doen? We gaan samen met de schaakclub
proberen om 10 lessen te organiseren.
Voor wie: groep 3 t/m 8 minimaal aantal deelnemers: 8
Waar: in een van de lokalen van het IKC
Kosten: 10 lessen voor € 50,-Wanneer: maandag 20 en 27 september, 4, 11 en 25
oktober,1, 8, 15, 22 en 29 november.
Tijd: 14.30 uur – 15.30 uur
Aanmelden bij: corrie.tuinstra@ikcbeatrix.nl

Aanmelden bij: roderick-harmsen@hotmail.nl

