Schooljaar 2018/2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag presenteren wij u de activiteiten van de voorjaar 2019, die week 19 van start zullen gaan.
Hoe gaat het in zijn werk?

De NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar obs Piet Mondriaan en/of BSO Piet
Mondriaan gaan. Kinderen die op de cursusdag naar de SportBSO gaan kunnen helaas niet
deelnemen.
De NSA vinden plaats in ruimten van de school, de BSO of de gymzaal en worden begeleid door
deskundige docenten. In deze brief is meer informatie te vinden over de verschillende activiteiten uit
het programma. We bieden de activiteiten aan in blokken van meerdere weken, die regelmatig
worden afgesloten met een voorstelling, presentatie of open les waar ouders van harte welkom zijn.
Deelname is alleen mogelijk aan een gehele cursus, er zijn geen losse lessen mogelijk.

Inschrijven
Inschrijven gaat digitaal via www.pietmondriaankindcentrum.nl/
(klik links op pagina op naschoolse activiteiten)
U kunt uw kind(eren) voor het aankomend blok inschrijven tot en met 22 april 2019, 20.00u
Daarna sluit de inschrijfperiode. Lukt dit niet of heeft u geen computer thuis,
dan kunt u hierbij gebruik maken van een computer op school.
Alle geplaatste kinderen krijgen bericht. Kinderen die helaas niet
geplaatst kunnen worden, zetten we op een wachtlijst en die zijn
een volgende keer met voorrang aan de beurt. Ook zij
ontvangen een bericht. Betalen gaat door middel van iDeal bij
de aanmelding
Kinderen die al naar de BSO gaan
Gaat uw kind op de cursusdag al naar BSO Piet Mondriaan,
dan zijn de NSA gratis. U moet uw kind wel digitaal
aanmelden. Uw kind wordt door de BSO medewerkers naar
de NSA gebracht en ook weer opgehaald.

Inschrijven is mogelijk 22 april 2019, 20.00u
http://www.pietmondriaankindcentrum.nl/
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
zich wenden tot Danielle Leijen
nsapietmondriaan@kmnkindenco.nl

Wat gaan we doen?

Judo
Voor groep 1 en 2
Judo is een zelfverdedigingsport voor jongens en meisjes. Op de
Olympische Spelen hebben Nederlandse judoka’s verschillende medailles
gewonnen! Kinderen van groep 1 en 2 kunnen onder deskundige leiding
van Martijn van Judoschool Blaauw kennis maken met deze sport!

Doelgroep:
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Groep 1 en 2
donderdag 6 juni, 13 juni en 27 juni
14.30 tot 15.30 uur
speelzaal OB, Piet Mondriaan
21,00 euro

Kinder yoga
voor groep 3 en 4
De lessen van Het Yogapaleis staan bij de kinderen bekend om de
bijzondere avonturen die ze elke week beleven. “Naar aanleiding van een
mooi thema openen we samen de magische koffer en gaan dan ‘Op reis
met Het Yogapaleis’”, aldus Suzanne. “We nemen jullie mee op avontuur
in de jungle, we reizen naar de sterren of gaan op zoek naar goud in de
woestijn. Tijdens deze avonturen doen we verschillende yogaoefeningen.
Maar plezier staat sowieso elke les op nummer één, natuurlijk.
Doelgroep:
Data:
Tijd:

Locatie:
Kosten:

Groep 3 en 4

maandag 6 mei, 27 mei en 3 juni
14.30 tot 15.30 uur
speelzaal OB, Piet Mondriaan
18,75 euro

Sport op dinsdag: Olympische spelen
Voor groep 3 en 4
Sport-op-dinsdag staat dit keer in het teken van de Olympische Spelen. Gymdocenten Annelieke en
Stephan hebben zin om mee te doen met de Olympische Spelen schrijf je dan snel in! Kinderen
worden door een leraar van school naar de
Kees Bon zaal gebracht.

Doelgroep:
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Groep 3 en 4
dinsdag 7 mei, 14 mei, 21 mei en 28 mei
14.45 tot 15.30 uur
Kees Bon zaal
12,00 euro

Sport op dinsdag: Olympische spelen
Voor groep 5, 6, 7 en 8
Sport-op-dinsdag staat dit keer in het teken van de Olympische Spelen. Gymdocenten Annelieke en
Stephan hebben zin om mee te doen met de Olympische Spelen schrijf je dan snel in!

Doelgroep:
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Groep 5, 6, 7 en 8
dinsdag 7 mei, 14 mei, 21 mei en 28 mei
15.30 tot 16.15 uur
Kees Bon zaal
12,00 euro

3D collage
Voor groep 5 en 6
Voel jezelf een ware kunstenaar en maak je eigen, bijzondere
3D-collage! In deze workshop wordt je uitgedaagd om vrij te
werken met verschillende materialen, kleuren en technieken.
Als je collagetechnieken combineert met het gebruik van verf
en ruimtelijke materialen, zal het effect je verbazen. Gewone
dingen zoals een dopje, een etiket of een stukje katoen geven
al snel een extra dimensie aan jouw kunstwerk. Er is een groot
assortiment aan gerecycled materiaal aanwezig waaruit je kunt
kiezen, waaronder ook tijdschriften voor de collages om uit te
knippen en mee te plakken. En door iets van jezelf mee te
nemen zoals bijvoorbeeld een foto of een favoriete spreuk,
wordt je kunstwerk nog persoonlijker. Niets moet, alles mag!

Doelgroep:
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Groep 5 en 6
donderdag 9 mei, 16 mei en 6 juni
14.30 tot 15.30 uur
Leerplein BB, Piet Mondriaan
29,50 euro

