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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
voorjaarsprogramma van 2021. Het
bestaat uit allerlei naschoolse
activiteiten voor kinderen van de
basisscholen de Bron, de
Catamaran en de
Westerparkschool.

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.

ZENTANGLE

GO ELECTRO

TEKEN- &
SCHILDERWERK

KLEUTERDANS/BALLET

Maak op een speelse
manier kennis met de
Houd je van tekenen? Dan is Zentangle vast
basistechnieken van
iets voor jou! Met een zwarte pen, een potlood
klassiek ballet. Met
en een doezelaar maken we samen
aandacht voor muzikaliteit
fantastische patronen, oftewel ‘Tangles’. Niet
en een goede houding
moeilijk maar wel een supermooi resultaat!
maar bovenal veel
dansplezier!

Kom experimenteren met
batterijen, lampjes, led-jes en
motortjes en onderzoek hoe
elektriciteit werkt. Maak een
zenuwslopend Dokter Bibberspel
of ontwerp je eigen borstelrobotje.
Voor meisjes nét zo leuk als voor
jongens!

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.

KLEUTERS IN HET WILD
Heb jij de poten van een duizendpoot
wel eens geteld, het slijm van de slak
op je hand gevoeld, geknuffeld met
een boom of een kunstwerk met
takken gemaakt? Dat kan allemaal bij
"Kleuters in het Wild'.

WAT KUN JE DOEN?
SIERADEN MAKEN
Maak jezelf mooi met SIERaden; iedere les maken we iets anders,
zoals een ketting, oorbellen, een haarband of armband. We
werken met natuurlijke materialen, kralen, restjes stof en draad
maar misschien ook wel met snoepjes… Eigen ideeën zijn welkom!

TECHNIEK

Doe mee en onderzoek verschillende technieken. Maak
stevige constructies met papier, leer meer over de
schaarmechaniek en laat met luchtdruk een griezelbeestje
bewegen. Spannend!

PROGRAMMA SCHEMA

INSCHRIJVEN: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

INSCHRIJVEN!

De cursussen starten in de week van 8 maart 2021 (tenzij anders vermeld).
U kunt uw kind online inschrijven vanaf vrijdag 5 februari 09.00 uur via onze website:
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/. De inschrijving sluit op 14 februari; 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. U 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,€40,€60,-

Problemen met betalen? Neem contact met de talentmakelaars op
voor een donatie.

DONEER EEN CURSUS

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.

KIDSPANEL

Zit je in groep 5 t/m 8 en lijkt het je leuk
om mee te denken over de naschoolse
activiteiten van DOCK? Meld je dan aan
voor het Kidspanel! Vier keer per jaar komt
het Kidspanel op vrijdag bij elkaar,
reuzegezellig en leerzaam en bovendien
heb je ook echt invloed op het aanbod
activiteiten! Mail de talentmakelaar voor
meer informatie of geef je direct op.

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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