In de week van 05 februari 2018 starten we de nieuwe naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus.
Deelname met Stadspas is gratis. Zonder stadspas is deelname aan een cursus €5,Cursusprogramma:
Groep 3,4
Woensdag
14.00-15.00u

HipHop Kan jij ook niet stil blijven zitten als je de nieuwste liedjes van Rihanna of Broederliefde
hoort? Sta je gelijk op om je coolste moves te laten zien? Geef je dan nu op voor de HipHop
danslessen! Tijdens de lessen leer je spelenderwijs te luisteren en bewegen op muziek. We laten
ieder kind vrij in het ontdekken van bewegingen en het bedenken ervan op de allerleukste
muziek van nu!

Groep 5,6
Dinsdag
14.00-15.15u

Koken Mijn naam is Anita Kluge en ik geef kooklessen. In mijn lessen krijgen de kinderen les over
gezond eten en wordt hun kennis over gezond eten uitgebreid. Ze leren hun eten te ruiken,
voelen, zien en proeven op een leuke en gezellige manier zodat ze in hun toekomst gezond voor
zichzelf zullen koken.

Groep 7,8
Maandag
14.00-15.15u

Robo ondernemers Bij de Robo ondernemers van Fawaka leer je hoe computers werken, je leert
programmeren en uiteindelijk pas je alles toe in het maken van je eigen lamp, die je presenteert
tijdens het feestelijke productlanceringsevenement.

Wijkclubs in de buurt van school;
Groep 5-8

Wijkclub Buurmakers, dinsdag van 14.00-16.00u: Met kinderen uit de buurt en uit de kinderraad
maken we de buurt veiliger, vrolijker, gezelliger en mooier. Welke leuke ideeën heb jij? Wat zou je
willen verbeteren in de wijk? Wat zou jij willen ontwerpen en maken? In deze wijkclub ga je samen
met medewerkers van Spin en een kunstenaar aan de slag met bijv. maquettes, voorwerpen,
misschien wel verkeersborden of banners, enzovoort! Vanaf het nieuwe jaar gaan we in ieder geval
onze zelf ontworpen huizen bouwen op het braakliggende terrein naast de 5 sterren speeltuin! "
Waar: Sterspelers, ICK de Vijf Sterren

Groep 6-8

Wijkclub Filmclub Mediamix, donderdag van 16.00-17.30u: Hou je van filmen, van interviewen en
acteren of wil je het juist leren? Doe dan mee met de wijkclub MEDIAMIX. 1,2,3 ACTIE!
(Foto- en filmtoestemming verplicht) Waar: Huis van de Wijk Waterlandplein.

Groep 6-8

Wijkclub Kookclub, maandag van 15.30-16.45u: Zet de koksmuts maar op en doe een schort om.
Jullie gaan leren koken! Geen pakjes en zakjes, jullie maken alles zelf. Lekker en gezond, dus dat wordt
smullen. Na elke les krijg je de gerechtjes mee om thuis te laten proeven. Waar: In de Keuken van de
Huis van de Wijk Waterlandplein.

Wil je meedoen? Schrijf je dan snel online in! Inschrijven kan tot woensdag 17 januari 2018
Ga je liever sporten? Kijk voor de naschoolse sportaanbod op de Sportflyer.
Les in muziek, theater, film én kunst voor kinderen van 7 t/m 12 jaar?
Inschrijven en meer informatie op www.laatjezienlaatjehoren.nl.

Kijk op www.sterrenmakers.nl voor andere leuke activiteiten in Amsterdam Noord.

