In de week van 04 februari 2019 starten we de nieuwe naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus.
Deelname met Stadspas is gratis. Zonder stadspas is deelname aan een cursus €5,Cursusprogramma:
Groep 1,2
Woensdag
14.15-15.15

Kunstatelier In de cursus gaan we iedere les een werkstuk maken met een
ander materiaal. We gaan schilderen, kleien, tekenen, knippen en plakken.
Met natuurlijke materialen en restjes hout gaan we werkstukken bouwen
en met jullie eigen gemaakte poppen spelen we in een zelfgebouwde
poppenkast een echt poppenspel. Vind je het leuk om te knutselen en met
je fantasie te werken, kom dan naar dit creatieve atelier.

Groep 3,4
Donderdag
14.15-15.30

Techniek Ontdek en Doe Mijn naam is Anita Kluge en ik geef kooklessen.
In mijn lessen krijgen de kinderen les over gezond eten. Ze leren hun eten
te ruiken, voelen, zien en proeven op een leuke en gezellige manier, zodat
ze in hun toekomst gezond voor zichzelf zullen koken.

Groep 5,6
Dinsdag
14.15-15.30

Circus Circus AIM komt naar de Klimop! Acrobatische toeren uithalen,
jongleren met balletjes, sjaals en Chinese bordjes draaien. Lijkt je dat
leuk? Schrijf je in! Komt dat zien.... en DOEN! In dit circus ben jij de artiest!

Groep 7,8
Maandag
14.15-15.30

Vloggen en Bloggen Ben jij de nieuwe Dylan Haegens of meisje Djamila?
Tijdens deze workshop leer je alles wat je moet weten over vloggen en
bloggen. Je maakt een eigen Youtube kanaal, bedenkt en maakt je eigen
vlogs, schrijft tekstjes en foto's voor je blog en voordat je het weet, ben jij
de nieuwe Youtube ster van Nederland!(Foto- filmtoestemming verplicht)

Wil je meedoen? Schrijf je dan snel Online in via Sterrenmakers.nl
Inschrijven kan tot woensdag 16 januari 2018.

Wijkclub cursussen in de buurt van school:
Groep 3-5

Circusclub, dinsdag van 15.30-16.45 uur. Doe jij graag spannende kunstjes? Dan is circus echt
iets voor jou! Je leert lopen op hele grote ballen, je hangt in de trapeze en je oefent met
jongleren en acrobatiek. Dat wordt feest! (Deze korte cursus van 6 lessen zal plaatsvinden in
de gymzaal van één van de scholen in Oud Noord. Waar: Het Vogelnest (de Speelzaal),
Mussenstraat 26.

Groep 4-6

Natuurclub Schaaptuin, woensdag van 14.30-16.00 uur. Wil jij elke week op
ontdekkingstocht? Op zoek naar vogelnesten, eetbare wilde planten en vreemde beestjes? Je
eigen groente verbouwen, boom klimmen of een hut maken? In een lokaal vol opgezette
dieren, verrekijkers, visnetten en andere spannende spullen kun je elke week op natuurreis
op de Schaaptuin. Deze cursus vindt plaats bij de N.J. Schaaptuin (NME), Heggerankweg 87.

Groep 5-7

Timmerclub, donderdag van 15.30-17.00 uur Hou je van timmeren of zou je dat beter willen
leren? Dan sla je bij de Timmerclub de spijker op de kop! In de werkplaats ga je aan de slag
met o.a. planken, stiften, schroefmachines, verfrollers en maak je de mooiste spullen voor in
je kamer of in de tuin. Geef je snel op! Waar: de Gele Pomp, Nieuwe Leeuwarderweg 16.

Groep 5-8

3D Printen, dinsdag van 15.15-16.45 uur. Hou jij van Techniek & Design? Leer hoe je met een
speciaal computerprogramma een 3D ontwerp maakt. Daarna print je je eigen ontwerp met
een 3D printer. Deze cursus vindt plaats bij de Gele Pomp, Nieuwe Leeuwarderweg 16.

Groep 6, 7

NRDtv, vrijdag van 15.30-17.00uur:Heb je altijd al zelf televisie willen maken? Dit is je kans!
Leer in een reeks workshops hoe je een televisieprogramma maakt. Bouw mee aan de studio,
leer filmen of wordt presentator van de show. Meld je nu aan! Waar: de Gele Pomp, Nieuwe
Leeuwarderweg 16 (Foto en filmtoestemming verplicht)

Groep 6, 7

Tekenclub, zondag van 15.30-17.00 uur. Speciaal voor de echte Picasso's een workshop
tekentechnieken. We gaan oefenen met verschillende tekentechnieken zoals, aquarel,
abstract en figuratief. We werken met potlood, stiften en kwasten. Deze cursus vindt plaats
bij de Gele Pomp, Nieuwe Leeuwarderweg 16.

Groep 6- 8

Techniek, woensdag van 14.30-16.00 uur: Ben je technisch of wil je dat juist worden? Dan is
deze nieuwe wijkclub echt iets voor jou! Je krijgt begeleiding van een ontwerper van
Droogdok. Aan de hand van superleuke ontwerpopdrachten en spannende experimenten
leer je van alles over design en techniek. Waar: de Klimopschool, adres: Varenweg 6

