
activiteiten 13 januari - 14 februari 2020  

Peutersport (vanaf woensdag 8 januari) 

Ook voor de allerkleinste is er gym!!! Leuke sportlessen volgens het nijntje beweegprogramma  

Tijd; 9.00-10.00 uur  leeftijd;  2-4 jaar  Locatie; speelzaal Architect Kosten; gratis 

Druppiesport  (vanaf woensdag 8 januari)  

Kleutersport volgens het nijntje beweegprogramma  

Tijd; 14.30-15.30 uur leeftijd;  4-6 jaar  Locatie; gymzaal v Eesterenplein 265 Kosten; gratis 

Schaken (vanaf woensdag 15 januari) Kom kennis maken met schaken en wie weet mo-

gen we dan als school wel meedoen met het almeerse schaaktoernooi waarbij verschillende scholen te-

gen elkaar strijden om de beste te worden  

Tijd;  12.30-13.30uur leeftijd;  vanaf groep 3  Locatie; basisschool de Architect,  Kosten;  1 strip per keer 

Budo sports (woensdag 15 & 22 januari en 12&26 februari) 

Kom kennis maken met diverse budo verdedigingssporten.   

Tijd; 12.15-13.15 uur  leeftijd;  6-12 jaar  Locatie; basisschool de Architect, Kosten; 1 strip per keer 

Kidsclub (vanaf vrijdag 17 januari) 

Superleuke club waar kinderen zelf mogen bedenken wat ze willen gaan doen. Niks moet en (bijna) alles mag! Het 

geweldige team aan vrijwilligers verzint iedere keer weer een leuke (creatieve) activiteit  

Tijd; 15.00-16.00 uur  leeftijd;  4-12 jaar  Locatie; basisschool de Architect,  Kosten;  1 strip  

Peuteryoga (vrijdag 17 &24 januari) 

yoga voor de allerkleinste! Kom samen met je zoon/dochter kennismaken met de ontspannende en leuke lessen van 

Paola.   

Tijd; 9.00-9.30 uur  leeftijd;  2-4 jaar  Locatie; basisschool de Architect, Kosten; 1 strip per keer 

Aerial kids yoga & mindful art (vrijdag 10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 februari)
Tijdens deze les leer je in doeken zwieren en zwaaien en combineert Paola deze leuke yoga vorm met kunst! Wil je 

graag meedoen maar weet je niet zo goed waar het is, laat het Wendy weten dan gaat zij even mee! 

Tijd; 15.30-17.00 uur  leeftijd;  vanaf 7 jaar  Locatie; Yogi-Flower C. Van Eesterenplein 13A  Kosten; 1 euro op 2  

               strippen per keer of €5,-  

               voor de gehele cursus 

Start theaterproject 4 mei; vrijdag 14 februari starten we met de eerste les van het 4 mei project. Net als 

vorig jaar zullen we voor dit project als begin van de voorjaarsvakantie en als start van het project deelnemen aan de 

lichtjestocht ter herdenking van de februaristakingen bij Jeugdland Stad. Mocht je op de hoogte gehouden 
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Kinderactiviteiten  
Bouwmeesterbuurt 

Voor jullie ligt het programma voor de maanden januari en februari met alle leuke kinderactiviteiten in 

de Bouwmeesterbuurt. Wil je graag meedoen? Dat kan! Meld je dan aan bij Wendy Spooren . 

Dit kan op woensdag 8 januari om 12.30 uur of vrijdag 10 januari om 15.00 uur in de middenruimte 

van school. Je mag ook een bericht sturen naar wspooren@deschoor.nl of 0642741945 


