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OVER ONS

Elk kind heeft een talent, maar niet elk kind weet waarin!
Daarom biedt DOCK na schooltijd tal van leuke,
inspirerende en leerzame activiteiten. Talentontwikkeling
is een investering voor in de toekomst. In deze flyer vindt
u het programma van het voorjaar 2021 van de Dr.
Rijk Kramerschool.

TYPELESSEN

Haal je typediploma met
Gigakids! Voor kinderen met
dyslexie is er een speciaal
programma. Door snel en
blind te leren typen, kun je
sneller werkstukken maken en
informatie opzoeken op het
internet. En als je klaar bent
kun je oefenen met leuke
typespelletjes.

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'.

Zeni leert jullie kennis maken met
Urban Dance. Het is een combinatie
van hip hop en streetdance.We gaan
dansen op muziek van Tik Tok en wat je
kent van tv en YouTube. Naast het
leren van de dansstijl werken we ook
aan performance zodat ze worden
klaargestoomd voor een leuke
presentatie. Lets Dance!!!

In het circus ontdek je je eigen
talenten! Spelenderwijs leer je
allerlei circusoefeningen zoals
balanceren, trapezetrucjes in de
lucht en ook samenwerken want
dit is heel belangrijk in een circus.
Clown Dede van circus Elleboog
begeleidt het geheel.

Ga mee op ontdekkingstocht door het
Westerpark en leer hoe je een hut, een
vuurtje of pijl en boog maakt. We gaan altijd
naar buiten, ook bij regen, storm en hagel.
Let op: zwemdiploma verplicht!

In de lessenreeks van Foam
krijg je iedere week een
opdracht over fotografie. Van
straatfotografie tot stilleven,
van het fotograferen van je
favoriete voorwerp en mooie
portretten maken van elkaar.
Alle eindresultaten krijg je
mee in een gebundeld
boekje.

URBAN DANCE

CIRCUS DEDE

AVONTURENCLUB

FOTOGRAFIE MET FOAM

WAT KUN
JE DOEN?

HOE WORD IK
ARCHELOOG?

Ben je nieuwsgierig naar
ons verleden? Wil je
weten wat archeologen
eigenlijk doen en hoe een
archeoloog precies weet
hoe oud iets is? In deze
cursus leer je alles over
wat archeologie is en wat
archeologen vinden.

STORYBOX

Maak de allermooiste scene uit je
favoriete verhaal na in een hele mooie
“box”. Een scene uit Aladdin, Frozen,
Spiderman, een ruimtereis, iets uit je
favoriete leesboek of uit je eigen
fantasie! We richten de box helemaal
in met echte of zelfgemaakte
voorwerpjes

START ACTIVITEITEN & 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:
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.

PROGRAMMA SCHEMA

KOSTEN

De cursuskosten zijn voor een blok van gemiddeld 12 lessen, tenzij anders vermeld. De
kosten zijn inkomensafhankelijk. U betaalt voor de cursus een inkomensafhankelijke
bijdrage:
Met stadspas
€15,Jaarinkomen tot €30.000 euro,
€25,Jaarinkomen €30.000 tot €45.000, €40,Jaarinkomen boven de €45.000,
€60,Problemen met betalen? Neem contact met de talentmakelaars op voor een donatie.

MEER WETEN?

Heeft u vragen of komt u er via de website niet uit?
Neem dan contact op met:
Talentmakelaar DOCK
Wanda Broers, 06 2232 9474 / wboers@dock.nl

INSCHRIJVEN: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

KIDSPANEL

Wist je dat DOCK zijn eigen Kidspanel heeft? In het Kidspanel zitten kinderen uit groep 5 t/m 8
van meer dan 10 verschillende scholen. De kinderen denken mee over de naschoolse
activiteiten. Ze onderzoeken op hun eigen school wat kinderen leuk vinden en komen zelf met
goede ideeën voor nieuwe activiteiten. Ze helpen met reclame maken en leren bijvoorbeeld hoe
je goed kunt vergaderen of hoe je mensen interviewt of hoe je een leuke vlog maakt!

Vier keer per jaar komt het Kidspanel op
vrijdagavond bij elkaar en het is altijd harstikke
gezellig. Maar nog veel belangrijker is dat het
Kidspanel ook echt invloed heeft op de
naschoolse activiteiten!

DONEER
EEN CURSUS

Lijkt het je leuk om mee te doen met het
Kidspanel? Laat het ons weten; stuur een mailtje of
bel met de talentmakelaar, dan kan ze jou er meer
over vertellen.

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.

DIRECT
DONEREN

INSCHRIJVEN: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

