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?NEOD EJ
NUK TAW

OVER ONS

Elk kind heeft talent maar niet elk
kind weet waarin! Daarom biedt
DOCK tal van leuke, inspirerende
en leerzame naschoolse
activiteiten op het gebied van
Kunst & Cultuur, Sport &
Gezondheid, Natuur & Techniek,
Communicatie & Media en
Beroepsoriëntatie & Burgerschap.
Aandacht voor talentontwikkeling
is een investering in de toekomst.
In deze folder vindt u het
najaarsprogramma van 2020. Het
bestaat uit allerlei naschoolse
activiteiten voor kinderen van de
basisscholen de Bron, de
Catamaran en de
Westerparkschool.

TEKEN- &
SCHILDERWERK
We doen allerlei
verfexperimenten; op papier,
karton, doek en textiel. Je leert
werken met aquarelverf,
textielverf, inkt, plakkaatverf en
we maken zelf verf met ei en
pigmenten! Je mooiste
experiment lijsten we in.

AVONTURENCLUB

Ga mee op ontdekkingstocht door het
Westerpark en leer je hoe je een hut,
een vuurtje en een pijl en boog maakt.
We gaan altijd naar buiten, ook bij
regen, storm en hagel. ZWEMDIPLOMA
VERPLICHT.

KLEUTERDANS BALLET

AMSTERDAMSE AMBACHTEN

Maak op een speelse
manier kennis met de
Leer alle ambachten in Museum 't Schip:
basistechnieken van
tekenen, huizen ontwerpen, tegels bakken,
klassiek ballet. Met
linosnede maken, beeldhouwen, metselen,
aandacht voor muzikaliteit
etsen, figuurzagen… en natuurlijk sluiten we af
en een goede houding
met een echte tentoonstelling in het museum.
maar bovenal veel
dansplezier!

BOOM BOOM WACK

Maak (wereld)muziek met
boomwhackers, gekleurde buizen
die geluid maken als je erop slaat.
Dat zorgt gegarandeerd voor heel
veel lol; ze hebben allemaal een
andere toon dus je moet goed
samenwerken. Het is zowel
ritmisch als melodisch en iedereen
kan het.

STREETDANCE

In deze stoere dansles voor meiden én
jongens leer je allerlei coole moves uit
de danswereld. Er wordt gewerkt aan
verschillende choreografieën die we aan
het einde van het blok presenteren.

KNUTSELKOKEN
Voor keukenprins(ses)en en
Knutselkoning(inn)en! We maken
lekkere (koude) gerechtjes en
gezonde, kleurrijke drankjes door te
kijken, voelen, proeven en ruiken, en
soms maken we er leuke knutsels bij.

WAT KUN JE DOEN?
THEATER
leer jezelf krachtig te presenteren, klein en groot acteren,
samenwerken, je zelfvertrouwen vergroten, typetjes spelen;
iedereen kan meedoen en we gaan enorm veel lol hebben!

CIRCUS KIRSTAL

Word een echte circusartiest: leer geheime goocheltrucs,
leer Chinese bordjes draaien, diaboleren, jongleren,
koorddansen en acrobatiek; maak en versier je eigen
Indianenstok en sluit af met een spetterende show voor
publiek.

PROGRAMMA SCHEMA

INSCHRIJVEN: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

INSCHRIJVEN!

De cursussen starten in de week van 28 september 2020 (tenzij anders vermeld).
U kunt uw kind online inschrijven vanaf vrijdag 4 september 09.00 uur via onze
website https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/. De inschrijving sluit op 13
september; indien er nog plek over is kunt u uw kind ook nog na de inschrijfweek
inschrijven. U hoort uiterlijk een week voor de start van de activiteit of uw kind
geplaatst is.
Het inschrijven van uw kind is niet vrijblijvend. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen gaat een cursus wel of niet door. Wanneer u uw kind inschrijft
rekenen we er op dat uw kind, mits er plek is, ook daadwerkelijk mee gaat doen
met de cursus.

KOSTEN
De cursuskosten zijn voor een blok van gemiddeld 12 lessen, tenzij anders
vermeld. Je betaalt voor de cursus een inkomensafhankelijke bijdrage:
Met stadspas
Jaarinkomen tot €30.000 euro,
Jaarinkomen €30.000 tot €45.000,
Jaarinkomen boven de €45.000,

€15,€25,€35,€55,-

DONEER EEN CURSUS

TCATNOC

U kunt een cursus doneren aan kinderen die het niet zo breed
hebben. Dankzij uw bijdrage kan een kind voor wie dat niet
vanzelfsprekend is, ook zijn of haar talenten ontdekken. Op de
inschrijfwebsite wordt u automatisch de mogelijkheid geboden
te doneren. Namens de kinderen alvast hartelijk dank voor uw
donatie!
Kent u een kind dat het niet zo breed heeft maar voor wie het
goed zou zijn deel te nemen aan één van de naschoolse
activiteiten? Neemt u dan s.v.p. contact op met één van de
talentmakelaars van DOCK.

MEER WETEN?
Heeft u vragen of komt u er via de website niet uit?
Neem dan contact op met:
Talentmakelaar DOCK
Esther Blok, 06 – 204 109 20 / eblok@dock.nl
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