
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Periode tussen de herfst- en kerstvakantie 2017 

 

  



Voor u ligt het boekje met daarin de informatie over de naschoolse activiteiten die tot de 

kerstvakantie binnen Saenstroom opdc mogelijk zijn. Voor de inschrijvingen van de activiteiten in de 

volgende periode, tussen de kerst- en voorjaarsvakantie ontvangt u een nieuw boekje.  

Alle activiteiten zijn alleen voor leerlingen van Saenstroom opdc. In dit boekje vindt u de activiteiten 
tot de kerstvakantie. Alle activiteiten beginnen in de tweede week na de herfstvakantie. Dit is week 
45.  
 
Elke activiteit wordt gegeven door vakkundige mensen, die ervaring hebben met het geven van de 
activiteit binnen het onderwijs. Om deze mensen en de benodigde materialen te kunnen bekostigen 
wordt aan de deelnemende leerlingen bij alle activiteiten een vergoeding van € 10,- gevraagd voor in 
totaal vijf lessen.   
 
Wanneer uw zoon/dochter geïnteresseerd is in een van de activiteiten kan hij/zij zich opgeven door 
het strookje op de laatste pagina in te vullen en samen met de € 10,- in een enveloppe per activiteit 
in te leveren. Meerdere activiteiten zijn ook mogelijk! Wanneer deze activiteiten echter op dezelfde 
dag en tijd vallen moet er een keuze worden gemaakt.  
 
Graag dit strookje inleveren met de € 10,- in een enveloppe bij dhr. M. Hooijschuur (docent LO),  of 
de mentor. Inschrijving is mogelijk tot en met 3 november 2017.  

 
BELANGRIJK 
Wanneer uw zoon/dochter zich opgeeft is dit niet vrijblijvend. Wanneer wordt ingeschreven voor 

een lessenreeks, moet het totaal bedrag bij de inschrijving betaald worden. De leerling wordt elke 

week verwacht. 

Alle activiteiten met de bijbehorende informatie staan op de volgende bladzijden.  

 
 
M. Hooijschuur 
Docent Lichamelijk Opvoeding  
  



Djembé spelen 
Wat Het leren spelen van een ritme op de djembé.  
Wie  Aboubacar Keita is een ervaren leerkracht in West-Afrikaanse percussie  
Waar   Saenstroom Nask-lokaal  
Dag  Donderdag  
Tijd  15.45-16.45 uur 
Data   9, 16 en 23 november, 7 en 13 december. 
 
 

Koken 
Wat Het koken, bakken en braden van lekkere gerechten 
Wie  Ron Breur 
Waar   Saenstroom kooklokaal  
Dag  Woensdag  
Tijd  15.45-17.00 uur 
Data  8, 15, 22, 29 november en 13 december. 
 

 
Freerunnen 
Wat Het leren van de coolste freeruntricks!  
Wie  Dhr. Beets, docent L.O. Saenstroom opdc 
Waar   Saenstroom gymzaal  
Dag  Woensdag 
Tijd  15.45-17.00 uur 
Data   8, 15, 22, 29 november en 6 december. 
 
 
Zaalvoetbal 
Wat Zaalvoetballen in verschillende spelvormen 
Wie  Tasniem Bawdy docent L.O. Saenstroom opdc 
Waar   Saenstroom gymzaal  
Dag  Donderdag 
Tijd  15.45-16.45 uur 
Data   9, 16 en 23 november, 7 en 13 december. 
 

 
 
Kosten voor elke activiteit bedraagt € 10,- voor vijf lessen. 
Voor elke activiteit geldt een maximum van 15 leerlingen. VOL=VOL! 
 

 



 
 
 
 
Ik wil me graag inschrijven voor de volgende activiteit(en): 
Kruis jouw keuze(s) aan 
 

o Djembé spelen 
o Koken 
o Freerunnen 
o Zaalvoetbal 

 
 

Naam:…………………………………………………………………. 

Klas:……………… 

Met deze inschrijving(en) ben ik me ervan bewust dat ik iedere les aanwezig 

moet zijn en de kosten per vijf lessen á € 10,- moet voldoen bij de inschrijving in 

een gesloten enveloppe. 

 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

 

………………………………………………………… 

 

Inleveren bij dhr. Hooijschuur of de mentor. 


