
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 –   2018/2019 



Voor u ligt het boekje met daarin de informatie over de naschoolse activiteiten. Dit is de tweede en 

laatste periode voor dit schooljaar. 

Alle activiteiten zijn alleen voor leerlingen van Saenstroom opdc. In dit boekje vindt u de activiteiten 
vanaf eind januari / begin februari. Let dus goed op wanneer de activiteit start! 
 
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 voor alle activiteiten een vergoeding van € 5,- gevraagd voor 
in totaal vijf lessen.  Dat is dus maar € 1,- per les! 
 
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. 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 € 5- (per gekozen activiteit) in een enveloppe bij dhr. M. 
Hooijschuur (docent LO).  Inschrijving is mogelijk tot en met maandag 28 januari 2019. 

 
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   



Ondek Yoga 
Wat Met yoga richten wij ons op de lichamelijke oefeningen, waarbij aandacht 

voor de ademhaling ervoor zorgt dat we stevig op onze benen staan. Je kunt 
het niet fout doen! De oefeningen dragen bij aan lenigheid, kracht, 
concentratie en ontspanning. 
 

Wie L. Oosterhoff Saenstroom opdc  

Waar Gymzaal Saenstroom opdc 

Dag Maandag 

Data 4, 11, 25 februari 
4 en 11 maart 

Tijd 15.45-16.30 uur 

 

Badminton  
Wat Ook zo genoten van de badmintonlessen tijdens l.o.? Of vond je het spelen 

van het badmintontoernooi super gaaf? Geef je dan nu op voor badminton! 
Lekker een uurtje badmintonnen, zo leer je de badmintonslag verbeteren en 
speel je lekker veel partijtjes! 
 
Maximaal 16 deelnemers. 
 

Wie Dhr. Beets, docent L.O. Saenstroom opdc 

Waar Saenstroom gymzaal 

Dag Woensdag 

Data 6, 27 februari 
6, 13 en 20 maart 

Tijd 15.45-16.45 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proefkonijnen! 
Wat Vind je het programma Proefkonijnen ook zo leuk!? En doe je graag alle 

proefjes bij NASK? Kom dan naar de naschoolse activiteit Proefkonijnen met 
dhr. van Ommeren! Hierbij een kleine greep wat jullie allemaal gaan 
doen/maken.  Haargel, tandpasta, slijm, parfum of handcrème!  
 
Maximaal 16 deelnemers. 
 

Wie Dhr. van Ommeren docent NASK Saenstroom opdc 

Waar Saenstroom NASK lokaal 

Dag Dinsdag 

Data 5, 12, 26 februari  
19 en 26 maart 

Tijd 15.45-16.45 uur 

 

Koken 
Wat Vind jij de kooklessen op school ook zo leuk en lekker? En vind jij het super 

leuk om lekkere gerechten te maken én op te eten? Geef je dan op voor het 
koken! Deze activiteit zit snel vol, dus geef je snel op! 
 
Maximaal 16 deelnemers. 
 

Wie Dhr. Breur kookdocent Trias VMBO 

Waar Saenstroom kooklokaal 

Dag Woensdag 

Data 30 januari 
6, 13 en 27 februari 
6 maart  

Tijd 15.45-17.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 



INSCHRIJFFORMULIER 

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

o Ontdek yoga 
o Badminton 
o Proefkonijnen 
o Koken 

 
Naam :…………………………………………………………………. 

Klas :…………………………………………………………………. 

Met deze inschrijving(en) ben ik mij ervan bewust dat ik iedere les aanwezig moet zijn en de kosten 

per vijf lessen á € 5,- moet voldoen bij de inschrijving in een gesloten enveloppe. 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

………………………………………………………… 

 

Inleveren bij dhr. Hooijschuur. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


