
Tussen de Vaarten 

 September - December 2017 

Beste buurtbewoners, ouders en kinderen, 
 
Dit is de activiteitenladder van Tussen de Vaarten. Hierin vindt u activitei-
ten die georganiseerd worden in uw wijk. 
 
Inschrijven voor activiteiten is noodzakelijk tenzij anders vermeld. Voor 
inschrijven of informatie kunt u contact opnemen met de kinderopbouw-
werker van Tussen de Vaarten Josephine Kuiper via  
kuiper@deschoor.nl of 06-42741979. 
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Tussen de Vaarten 

oktober—december 2018 

Naam  : Peuter en ouder Kliederlab 
Wat   : creatief aan de slag met je peuter 
Wie   : voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar en ouder/verzorger 
Wanneer : elke woensdag vanaf 3 oktober tot 12 december. 
Tijd  : 10:00-10:45 uur 
Waar  : peuterspeelzaal  Het Meesterwerk 
Kosten : € 10 voor 5 lessen. 
Info:  : 2 reeksen van 5 lessen (4 strippen per les) 
 
Activiteit : Kookles 
Data  : 31-1, 7-11, 14-11, 21-11 en 28-11 
Tijd  : 12.45-14.15 uur 
Leeftijd : groep 4 t/m 8 
Waar  : Keuken De Compositie 
Kosten : € 20,- voor 5 lessen. (4 strippen per les) 
Docent : Jeane Wolfjager   

Activiteit : Kleutergym  
Wanneer : start 9 oktober daarna elke dinsdag, m.u.v. vakanties 
Tijd  : 15.30-16.15 uur  
Leeftijd : groep 1,2 en 3. 
Waar  : kleutergymzaal Het Meesterwerk 
Kosten : GRATIS voor deze activiteit hoeft u zich niet in te schijven. 

Docent : Michelle van de Droomspeelbus, De Schoor 
Info  : www.droomspeelbus.nl  
 
Activiteit : Yogales 
Data  : 2-10, 9-10, 16-10, 30-10 en 6-11 
Tijd  : 15:15-16:15 uur groep 3 t/m 5 
Tijd  : 16:15-17:15 uur groep 6 t/m 8 
Waar  : de tuinkamer Het Meesterwerk 
Kosten : € 10 voor 5 lessen. (4 strippen per les) 
Docent : Sandra Van Bilzen 
 
Activiteit : Yogales 
Data  : 13-11, 20-11, 27-11, 4-12 en 11.12 
Tijd  : 15:15-16:15 uur groep 3 t/m 5 
Tijd  : 16:15-17:15 uur groep 6 t/m 8 
Waar  : Speelzaal De Compositie 
Kosten : € 10 voor 5 lessen. (4 strippen per les) 

Docent : Sandra Van Bilzen 

Activiteit : Peutergym  
Wanneer : start 8 oktober (daarna elke maandag, m.u.v. vakanties) 

Tijd  : 10.45 –11.30 uur  
Leeftijd : 2 tot 4 jaar 
Waar  : kleutergymzaal Het Meesterwerk 
Kosten : GRATIS (voor deze activiteit hoeft u zich niet in te schijven) 

Docent : Ivar van de Droomspeelbus, De Schoor 
Info  : www.droomspeelbus.nl 
 
Activiteit : Theetijd voor peuter ouders  
Wat  : Gezellige en informatieve bijeenkomst speciaal voor  
    ouders van peuters. 
    Bij deze eerste editie hebben we tijdens een high tea 
    het over waar je als ouder van een peuter tegen aan 
    loopt. 
    Wat je Leuk vind samen met je kind te doen en waar je 
    extra informatie of over zou willen hebben. Als jij ge 
    zellig deel neemt aan de high tea kan je kind aanslui 
    ten bij de peuter gym in de ruimte naast de tuinkamer. 
Wanneer : 29 oktober (daarna iedere eerste maandag na een vakantie) 

Tijd  : 10.45 –11.30 uur  
Leeftijd : ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar-
Waar  : de tuinkamer Het Meesterwerk 

Kosten : GRATIS  
Info  : iedere eerste maandag na een vakantie  

Activiteit : Buurtsportclub Judo en Taekwondo 
Data  : 27-9, 4-10, 11-10 en 18-10     
Tijd  : 15.30-16.30 uur 
Leeftijd : groep 3,4 en 5 
Waar  : kleutergymzaal Het Meesterwerk 
Kosten : € 2 voor 4 lessen (1 strip per les) 
Docent : combinatiefunctionaris Budo Mitchell. 
 
Activiteit : Lampionnen maken. 
Data  : 8 november 
Tijd  : 14.30-15.30 uur  
Tijd  : 15.30-16.30 uur  
Waar  : het zwembad De Compositie 
Kosten : € 2 
Docent : Elly, Kleur In Cultuur  
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 Activiteit : Crea Club 
Wat  : iedere vrijdag creatief de handen uit de mouwen 
    steken. Verdeeld in twee thema’s de eerste 5 keer 
    staat het thema vriendschap centraal. Compleet 
    met een fotoshoot in je eigen fotobooth. Schrijf je 
    dus vooral in samen met je beste vriend of  
     vriendin. De tweede 5 keer is het thema puur  
    natuur.    
Wie  : groep 4 t/m 8 
Wanneer : 5 oktober tot 14 december 
    (iedere vrijdag, m.u.v. vakanties 10x totaal) 
Tijd  : 15.30-16.30 uur 
Waar  : Atelier De Compositie 
Kosten : € 10 voor 5 lessen. (4 strippen per les) 
Info  : inschrijven kan per 5 lessen. 
 
Activiteit : Open dag peuterspeelzaal het Meesterwerk 
Wie  : ouders van peuters (1,5 tot 4 jaar)  
    en de peuters zelf. 
Wanneer : 5 oktober      
Tijd  : 14.00-16.00 uur 
Waar  : peuterspeelzaal GO Het Meesterwerk 
Kosten : GRATIS 

Info  : www.go-kinderopvang.nl  
 
Activiteit : Disco 
Wie  : groep 1 tot 8 
Wanneer : 16 november 
Tijd  : 19.00-20.15 uur groep 1 t/m 4 
    20.30-21.45 uur groep 5 t/m 8 
Waar  : kleuter gymzaal Het Meesterwerk 
Kosten : € 2.50 
Info  : voor kinderen uit de hele wijk 
 
Activiteit : Schaatsbaan met winterfair 
Wat  : Pop-up Schaatsbaan, winter rommelmarkt, de  
    Kunstbus, lekker eten, drinken en een heleboel  
    gezelligheid.   
Wanneer : 28 december  
Tijd  : 9.00-17.00 uur 
Waar  : Schoolplein Meesterwerk 
Info  : Voor de rommelmarkt zijn er  een aantal kramen 
    beschikbaar. Hiervoor kun je je aanmelden via   
    bovenstaande contact gegevens. 

Naam  : Jeugdland Stad 
Wat   : hutten bouwen en allerlei leuke activiteiten  
Wie   : kinderen van 7 t/m 14 jaar 
Wanneer : wo (12.30-17.30 uur) do & vr (14.30-17.30 uur)  
    Za (10.00-17.00 uur) 
Waar  : Weg 1940-1945 8 Jeugdland Stad 
Kosten : € 1,-  
Info  : www.jeugdlandalmere.nl/stad 
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Nieuwe dit schooljaar: De strippenkaart. 
 
Hier onder leest u de spelregels voor het gebruik van de strippen-
kaarten. Ook voor de cursussen waarop u moet inschrijven ont-
vangt u een strippenkaart.  
 
De strippenkaarten zijn er in twee uitvoeringen, van 10 strippen 
(kosten: € 5) en van 20 strippen (kosten € 10).  
Elke strip is € 0,50 waard, dus bij een activiteit van € 1,00 worden 
twee strippen afgestempeld.  
  
De strippenkaart kan bij alle Brede Scholen en het overige kinder-
opbouwwerk van De Schoor gebruikt worden 
  
De strippenkaart kan op naam van de familie worden gezet, waar-
door meerdere kinderen uit een gezin gebruik kunnen maken van 
de strippenkaart. 
  
De strippenkaarten zijn te halen bij de activiteiten coördinator/
kinderopbouwwerker van De Schoor en via de Interne Begeleider 
(IB-er) van school.  
  
Mocht u geïnteresseerd zijn in een strippenkaart of heeft u vragen 

hierover? Neem dan contact met mij op. Ook als u niet in staat 
bent om de strippenkaart te bekostigen. 

Basisschool De Compositie,       OBS Het Meesterwerk,  
Chagallweg 10, 1328 LE Almere.        El Grecostraat 171, 1328ST Almere 
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Zijn wij al vrienden op Facebook? 
 
Josephine Kuiper De Schoor  
en blijf op de hoogte van alle activiteiten! 
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