
 
 

 
 

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

 
In de week van 14 mei  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 2 
Maandag 
14.00-15.15 
 
Groep 2 
Donderdag 
14.00-15.00 
 
Groep  3,4 
Maandag 
14.00-15.15 
 
Groep  5, 6 
Woensdag 
14.00-15.00 

Bouwen met kleuters Wist je dat je van papier een stoel kunt bouwen voor je favoriete knuffel, van 
suikerklontjes een droomhuisje kunt metselen en van bekertjes spannende torens kunt maken? We 
gaan ook met LEGO aan de slag. Kortom: we gaan lekker bouwen!  
 
Kleutertheater Juf Claudia leert de allerkleinsten beginnende theatertechnieken. Met leuke 
spelletjes, liedjes, dansjes en oefeningen. Met als resultaat in de laatste les een mooie voorstelling 
voor de ouders en verzorgers. 
 
Koken Mijn naam is Anita Kluge en ik geef kooklessen. In mijn lessen krijgen de kinderen les over 
gezond eten. 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. 
 
Djembé, raps & moves Aan de slag met Afrikaanse ritmes op de djembé. Als je wilt maken we eigen 
raps en beats, waarbij je dan ook je moves kwijt kan. Meeslepend, vet om te doen en je gaat met 
veel energie weer naar huis! 

 
Talent in je eigen Wijk:  
Naast de cursussen op school kunt u uw kind inschrijven voor een wijkclub in de buurt van de school. 
 

Groep 5-8 
 
 
 
Groep 6-8 
 
 
 
Groep 6-8 
 
 
 

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. Meld je aan via SPIN. Voor meer 
informatie www.sterrenmakers.nl . 
 
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. 
 
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: Huis van de 
Wijk Waterlandplein. 

 

 

 

Wil je meedoen? Schrijf je dan snel online in! Inschrijven tot woensdag 04 april 2018. 

 

Ga je liever sporten?  Kijk voor de naschoolse sportaanbod op de Sportflyer. 

 

 

http://www.sterrenmakers.nl/

