Flyer Buitenschools aanbod
NSV2
&
Hazesprong

Op maandagmiddag wordt er op de NSV2 na schooltijd
muziekles gegeven. Van 16.00 - 16.45 uur Muzikale
Oriëntatiecursus (7-9 jaar).
In deze cursus zijn kinderen uit groep 3, 4 en 5 welkom.
De kinderen gaan op allerlei instrumenten liedjes spelen en begeleiden. Leren luisteren en samenspelen is
essentieel. Ook leren zij de toonladder van C, zowel noteren als spelen. Door de kleine groepsgrootte (max.
8 kinderen) krijgen alle kinderen extra aandacht. Instrumenten waarop gespeeld gaat worden zijn drumstel
- piano - cymbaal - basgitaar - melodica - psalter - blokfluit - ukelele - metallofoon. Deze cursus vormt een
stevige basis voor de verdere muzikale ontwikkeling van uw kind.
Start van de cursus: Maandag 11 september
Duur: Een half jaar. Tot februari 2018
Interesse voor een gratis proefles? Neem contact op via: info@muziek-op-maat.nl

Leer typen, je hebt er je leven lang plezier van!
De typecursus van Gigakids (www.gigakids.nl) is speciaal voor kinderen uit groep (6), 7 en 8 ontwikkeld en
bestaat uit twaalf gezellige groepslessen, onder begeleiding. De kinderen leren ‘blind' en met tien vingers
typen. We werken met een online typeprogramma. De cursus bevat leuke teksten - zoals moppen en verhalen
van kinderboekenschrijvers - en uitdagende typespellen. Het is de bedoeling dat de kinderen ook (bijna)
dagelijks een kwartiertje thuis typen. De dertiende bijeenkomst wordt het examen afgenomen.
Locatie: NSV2.
Tijdstip: we beginnen om 15.05 uur.
Startdatum: waarschijnlijk donderdag 18 januari 2018. Opgeven voor 15 december 2017.
Kosten: €150,00 (incl. btw en examen).
Meer informatie en aanmelden: gigakids.nijmegen@gmail.com of femke@bisontekst.nl
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Iedere maandag wordt er op NSV2 na schooltijd (15.10 – 16.00 uur) Engelse les gegeven. De
deelnemende kinderen komen uit groep 1 tot en met 6. In de lessen worden bijvoorbeeld Engelse
kinderliedjes gezongen en er wordt geknutseld met Engelse woorden. Alles zo dat de kinderen de taal
spelenderwijs leren. De lessen worden gegeven door een native-speaker. Hierdoor wordt de
luistervaardigheid extra bevorderd en leren de kinderen ook een juiste uitspraak. Iets waar menig politicus
nog wat van zou kunnen leren!
Kijk eens voor meer informatie op http://www.bilingualkids.nl/inventarisatieformulier/ Mocht u vragen
hebben over onze lessen, mailt u deze dan naar nijmegen@bilingualkids.nl .

Festival op ’t Eiland neemt je mee op ontdekkingstocht!
Zaterdag 15 juli gaat Festival op ’t Eiland weer van start, het meest tropische festival van de
Vierdaagsefeesten zit vol bijzondere optredens, spannend straattheater en natuurlijk lekker eten! Overdag
is ’t Eiland een waar paradijs voor de kleintjes. Er is van alles te beleven, van een nostalgische kermis tot
de grootste zandbak van Nijmegen! Bovendien zijn er elke middag gratis kindervoorstellingen te zien én
kan je elke dag terecht bij de Lindenberg Talententuin voor uiteenlopende kunstzinnige activiteiten.
Je kan ook zelf het Eiland ontdekken, met Expeditie Eiland! De expeditie zit vol
met allerlei proefjes en spelletjes. Vind jij alle planten op de plantenbingokaart?
Welke vogels en andere dieren kun je spotten? En wat is het verschil tussen het
water van de Waal en de Spiegelwaal? Haal samen met je ouder(s) een
expeditiekoffer op bij de ingang van het festival en ga op pad met je schepnet,
loep en verrekijker.
Het volledige programma is te vinden op www.opheteiland.nl.

Nieuwe cursussen in september 2017 bij Stichting Kolderkat theater!
Kolderkat theater maakt producties gebaseerd op kinderboeken, maar biedt ook
een spelcursus van 12 lessen en een theaterklas vanaf 11 jaar.
Kijk op de website www.kolderkat.nl voor tijden en mogelijkheden!
Kolderkat theater heeft een eigen spelruimte in de Vlierestraat 3
(voormalig schoolgebouw in Nijmegen-Oost).
Informatie en aanmelden bij Karine Crajé 06-50686289 of karinecraje@gmail.com

2

!!..!!..!!

SCUBADOE !!..!!..!!
SCUBADOE

!!..!!..!!

Duikteam De Kaaiman nodigt alle waterratten vanaf 11 jaar
uit om te leren snorkelen. Uniek voor Nijmegen is het
ScubaDoe programma!
Dit speciaal voor kinderen (vanaf 11 jaar) ontwikkelde
programma wordt exclusief door Duikteam De Kaaiman aangeboden. Kinderen leren hierbij op eigen wijze
de technieken van het snorkelen waardoor ze steeds meer van het avontuurlijke onderwaterleven kunnen
ontdekken. Naast de opleiding in het water biedt de vereniging voor de jeugd op zaterdag ook een zeer
gevarieerd programma aan nevenactiviteiten vanuit het clubhuis aan zodat de kids zowel op sportief,
educatief als ook op sociaal gebied worden uitgedaagd om zich goed te ontwikkelen.
Deze insteek maakt van onze vereniging een (h)echt TEAM en vandaar dus ook de naam Duikteam De
Kaaiman.
INFO@KAAIMAN.NL
WWW.KAAIMAN.NL

BLOKFLUITLES voor beginners
Na de zomervakantie beginnen weer groepjes blokfluitles voor beginners op de maandag- en
donderdagmiddag in de aula (dependance Dingostraat) van Basisschool De Hazesprong.
Het is mogelijk om vanuit de BSO Bink naar de les te komen. De lessen zijn bedoeld
voor kinderen die dan in groep 4 zitten. Ze leren in kleine groepjes noten lezen en
liedjes spelen op de blokfluit.
De kosten voor het 1e lesblok (een half jaar les tot de kerstvakantie; incl. Yamaha
blokfluit en lesboek) zijn €125 . Met kerst spelen ze allemaal Jingle Bells! De lessen
worden gegeven door Alja Hattink, docente Algemene Muzikale Vorming. Er zijn nog
enkele vrije plekken op de donderdagmiddag.
Meld je kind aan via info@hazenklank.nl of 06-49 786 869
Muzikale groet, Alja Hattink
www.hazenklank.nl

Vicky Lolkema Coaching:

-

krachttrainingen + NEI

Iedereen is uniek en bijzonder. Of je nu last hebt van faalangst, concentratieproblemen,
ADHD, hooggevoeligheid, dyslexie/dyscalculie, weinig zelfvertrouwen, pesten of iets
anders. Ik zet mijn ervaring als leerkracht en coach graag in om elk kind in contact te
brengen met zijn/haar eigen kracht.
In de krachttrainingen doen we dat in kleine groepjes van 3-6 kinderen m.b.v.
fysieke oefeningen, visualisaties, verhalen, creatieve opdrachten en nog veel meer.
Bij specifieke vragen kunnen we met NEI (Neuro Emotionele Integratie) aan de slag. NEI is een
laagdrempelige manier om problemen/klachten te verminderen of zelfs volledig los te laten, omdat je
snel tot de kern kunt komen.

Voor meer informatie: www.vickylolkema.nl / info@vickylolkema.nl / 06 10 527 285.
Houd mijn website in de gaten voor de datum van een informatieavond voor ouders en belangstellenden.
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Muziekschool ‘Het Speelklavier’
Leuke betaalbare muziekschool aan de Pastoor Wichersstraat no. 11, Brakkenstein
– Nijmegen, gegeven door een ervaren docent voor:
 Piano
 Keyboard
 Accordeon
 Orgel
 Melodica
Voor kinderen en volwassenen, in groepen en individueel.
Veel samenspelmogelijkheden en leuke optredens i.s.m. harmonie Tarcisius
Bel voor meer informatie en/ of aanmelding naar: 024-3501138 of mail naar pjgeijsberts@gmail.com
Wie weet, tot ziens, Pieter Geijsberts

Heeft uw kind hulp nodig bij
● rekenen, lezen, spelling, woordenschat, schrijven
● dyslexie en dyscalculie
● het bijbenen van niveau of tempo van de leerstof
● het trainen voor de Cito

Drs. Bea Pieters
Pedagoog en Leerkracht

Wilt u graag zien dat uw kind
● betere leerprestaties behaalt
● hernieuwd vertrouwen in zichzelf ontwikkelt
Ik bied uw kind graag hulp op maat.
Mijn praktijk ligt in de wijk de Hazenkamp.

06 49766889
beapieters@glazenkamp.net
www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Dit nieuwe schooljaar biedt Kooijman Coaching weer een aantal trainingen
aan op de Hazesprong.




25 oktober start de cursus “Ik ben Steengoed”
(meer inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en versterking van het zelfvertrouwen)
17 januari start de cursus “Creatief in je kracht”
(op een creatieve manier bewuster worden van eigen kunnen)
28 februari start een Rots en Water training
(een sociale weerbaarheidstraining waarbij je sterker in je schoenen leert staan)

Uw kind is van harte welkom bij een van de trainingen. Uitgebreide info is te vinden op onze website.
Aanmelden is mogelijk via info@kooijmancoaching.nl of 06-45065692
Zie voor meer info www.kooijmancoaching.nl
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Gebruik je fantasie! Kom spelen in De Toneeltuin!
Vind jij het leuk om net te doen alsof? Je te verkleden en verhalen te verzinnen? Kom dan
naar De Toneeltuin. Iedere week spelen we een ander avontuur!
Gratis proeflessen! 11 & 12 september!
Geef je nu op voor de gratis proefles via www.toneeltuin.nl
11 september: Gymzaal van BS De Hazesprong, Bisonstraat 3.
12 september: Gymzaal van BS De Akker, Akkerlaan 40.
*NIEUW BIJ DE TONEELTUIN*: THEATERSPORT VOOR KIDS! (groep 6, 7 en 8)
Heb je zin om te spelen, te lachen en plezier te maken? Doe dan mee met theatersport voor Kids! We spelen
improvisatiespelen zoals: De Draaideur, de Professor met de handjes of het Moordspel. Bij theatersport staat
niks van te voren vast of uitgeschreven op papier. Verhalen, scènes, personages en situaties worden door
jou zelf ter plekke verzonnen. Pret gegarandeerd! Wil je wat meer weten over theatersport, kijk dan ook
eens op YouTube naar de Lama’s! Gratis proefles theatersport 11 september. Geef je nu op voor de gratis
proefles via www.toneeltuin.nl. Gymzaal van BS De Hazesprong, Bisonstraat 3.

Nieuwe cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) bij De Stefaantjes
Vanaf eind september kan uw kind (6-8 jaar) een AMV cursus volgen bij Jeugddrumfanfare De Stefaantjes.
Misschien is uw kind nog niet toe aan het leren spelen van een echt instrument, maar het kan zeker al een
heleboel leren op het gebied van muziek. Samen met leeftijdsgenootjes liedjes zingen, kleine
slagwerkinstrumenten bespelen en bewegen op muziek. Ritmegevoel, tempo, dynamiek en zelfs een eerste
kennismaking met het notenschrift, het komt allemaal op een speelse manier aan bod en zorgt voor een
goede muzikale basis.
De lessen worden gegeven op de SSgN (IJsbeerstraat 12), waar ook het orkest en de tamboers van
Jeugddrumfanfare De Stefaantjes repeteren. Een ideale plek dus om ook kennis te maken met verschillende
muziekinstrumenten en alvast een kijkje te nemen bij de ‘grote’ kinderen die samen muziek maken. De
cursus Algemene Muzikale Vorming bestaat uit 11 lessen van 45 minuten die plaats vinden op
zaterdagochtend (tussen 9:30 en 11:15). Ter afsluiting van de cursus kan uw kind een aantal proeflessen
volgen en is er een kleine voordracht. De kosten bedragen € 45,-.
Voor meer informatie of aanmelden: www.destefaantjes.nl of secretaris@destefaantjes.nl
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