
 
          
 
 
 
   

   
  

  Schoolvoetbal toernooi 
Wat:  De Architect gaat meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi! Jij komt 
  toch ook de meiden en jongens aanmoedigen? 
Wanneer: woensdag 4 maart; meiden team 
  woensdag 18 maart; jongens team 
Tijd:  13.00-17.30 uur 
Waar:  Johan Cruyffcoard, Molenbuurt      

………………………………………………………………………. 
  Streetdance 
Wat:  Rosanna is weer terug in de Bouwmeesterbuurt! Kom gezellig mee
  doen met de sprankelende lessen die een combi zijn van Afro Hip
  Hop en streetdance!  
Wie:  vanaf 5 jaar 
Wanneer: woensdag 4, 11, 18 en 25 maart 
  woensdag 1 en 8 april 
Tijd:  15.15-16.15uur 
Waar:  speelzaal in de Architect 
Kosten:  €1.- per les of 1 strip per keer  
Docent: Rosanna i.s.m. KLEURinCULTUUR 

………………………………………………………………………. 
  Peutersport 
Wat:  Sporten en bewegen voor de allerkleinste volgens het Nijntje be-
  weegprogramma!  
Wie:  2-4 jaar 
Wanneer: wekelijks op woensdag. 
Tijd:  9.00-10.00 uur 
Waar:  speelzaal in de Architect 
Kosten:  gratis  
Docent: Andor (Buurtsportcoach Talent in Opleiding) 

………………………………………………………………………. 
  Druppie sport 
Wat:  Kleutersport volgens het Nijntje beweegprogramma!  
Wie:  4-6 jaar 
Wanneer: wekelijks op woensdag. 
Tijd:  14.30-15.30 uur 
Waar:  gymzaal van Eesterenplein 265 
Kosten:  gratis  
Docent: Andor (Buurtsportcoach Talent in Opleiding 

………………………………………………………………………. 
  Buurtsport 
Wat:  Sporten en bewegen op het kunstgrasveld!!! 
Wie:  vanaf 6 jaar 
Wanneer: wekelijks op woensdag. 
Tijd:  16.00-17.00 uur 
Waar:  kunstgrasveld van Eesterenplein 
Kosten:  gratis  
Docent: Andor (Buurtsportcoach Talent in Opleiding 

………………………………………………………………………. 
  Waanzinnige woensdag 
Wat:  Tijdens dit evenement bieden we de mogelijkheid om met  
  diverse activiteiten kennis te maken. Je krijgt bij binnenkomst een 
  strippenkaart en daarop staan de diverse activiteiten op vermeld.   
Wie:  4-12 jaar 
Wanneer: woensdag 27 mei (kinderboerderij de Beestenbende) 
Tijd:  14.30-16.00uur 
Kosten:  Gratis 

………………………………………………………………………. 
  Buitenspelen bij de Boerderij 
Wat:  Buitenspelen net zoals de papa’s mama’s vroeger speelden! 
Wanneer: woensdag 10 juni  
Tijd:  14.30-16.00uur 
Waar:  Kinderboerderij de Beestenbende 
Kosten:  Gratis  
………………………………………………………………………. 
  Waterfeest!!! 
Wat:  Inmiddels een ware traditie… het waterfeest in de Bouwmeester 
  buurt inclusief buikschuifbaan! 
Wie:  4-12 jaar 
Wanneer: woensdag 24 juni  
Tijd:  12.30-15.00uur 
Waar:  Kunstgrasveld op het van Eesterenplein 
Kosten:  Gratis  
………………………………………………………………………. 
  Kano varen 
Wat:  Heb je een zwemdiploma dan mag je meedoen met deze activiteit. 
  Die georganiseerd wordt door de droomspeelbus!  
Wie:  Voor kinderen van 8-12 jaar. 
Wanneer: donderdag 14 mei 
Tijd:  15.15-16.45 uur 
Waar:  kinderboerderij de Beestenbende 
Kosten:  Gratis 
Info:  Droomspeelbus (droomspeelbus@deschoor.nl) 

………………………………………………………………………. 
  Spandoeken maken 
Wat:  We gaan spandoeken maken om de voetbalteams van de Architect 
  aan te moedigen! Kom je ook helpen?  
Wie:  vanaf 8 jaar 
Wanneer: vrijdag 28 februari  
Tijd:  15.00-16.00uur 
Waar:  bassischool de Architect 
Kosten:  gratis 
Docent: Tarik, Melanie, Aline en Addel 

………………………………………………………………………. 
  Kidsclub 
Wat:  Tijdens de kidsclub starten we iedere week met een spelletje en 
  daarna mogen de kinderen zelf meedenken welke activiteiten ze 
  graag willen gaan doen.  Het team aan vrijwilligers zorgt ervoor dat 
  bijna alle creatieve wensen uitkomen. De komende reeks zullen we 
  ook de mogelijkheid bieden om in kleine groepjes te gaan bakken. 
  We streven er naar dat alle kinderen een keer aan de beurt komen. 
Wie:  4-12 jaar   
Wanneer: vrijdag 6, 20  (evt. bakactiviteit) 
  vrijdag 27 maart (afscheidsfeestje Addel en Aline) 
  vrijdag 3 en 17 april (evt. bakactiviteit) 
Tijd:  15.00-16.30uur 
Waar:  basisschool de Architect 
Kosten:  €1.50 of 2 strippen per keer 
Docent: Melanie, Miranda, Geeske, Tarik, Addel en Aline   

………………………………………………………………………. 
   

          

www.deschoor.nl/inschrijvenBSdeBouwmeester   
 
 
 

 
   

Dinsdag  

Dinsdag  

Maandag 

Maandag  

Vervolg activiteiten 
 

  Fotoshoot 
Wat:  Tijdens deze 2 lessen maken we de kinderen bewust van hun hou-
  ding en hoe ze zichzelf graag zouden willen laten zien. We doen dit 
  door middel van spelletjes een creatieve opdracht en een echte 
  professionele fotoshoot!  
Wie:  vanaf 6 jaar 
Wanneer: vrijdag 5 juni (fotoshoot)  
  vrijdag 19 juni (fotolijstje maken) 
Wie;  vanaf 6 jaar 
Waar:  basisschool de Architect 
Kosten:  €5.– voor volledige workshop (inclusief foto) 
Docent: Budgetfotografie, en vrijw illigers Bouw meesterbuurt 
………………………………………………………………………. 
  Theater 
Wat:  28 februari starten we met een reeks lessen waarin we toewerken 
  naar een optreden bij Jeugdland Stad tijdens de dodenherdenking 
  voor en door kinderen op zaterdag 4 mei.   
Wie:  vanaf 7 jaar 
Wanneer: vrijdag 6, 20 en 27 maart 
  vrijdag 3 en 24 april 
  Generale repetitie 2 mei (incl. toegang dag Jeugdland Stad) 
  Uitvoering 4 mei 16.00-20.30 uur (inclusief eten en drinken)  
Tijd:  15.15-16.15uur 
Waar:  speelzaal in de Architect 
Kosten:  €10.– voor volledige cursus 
Docent: Chantal Demarteau i.s.m. KLEURinCULTUUR  
………………………………………………………………………. 
  Beestenbende 
Wat:  Er worden diverse leuke activiteiten georganiseerd bij de kinder 
  boerderij.    
Wanneer: woensdag 15 april (nationale poepdag) 
  woensdag 13 mei (bingo maken en natuurspelletjesmiddag) 
  vrijdag 15 mei (dierenwasstraat en versieringen maken) 
  woensdag 20 mei (dierenborden maken) 
  woensdag 3 juni (nationale opa en oma dag) 
Tijd:  14.15-16.00uur 
Waar:  kinderboerderij de Beestenbende 
Kosten:  €1.- of 2 strippen per keer     

 
  Lentefeest 
Wat:  De schapen worden weer geschoren en er is een groot kinderplein 
  waar diverse activiteiten te doen zijn. Zoals bijvoorbeeld knutselen, 
  springkussen, oud Hollandse spelletjes en een theatervoorstelling.  
Wanneer: zondag 17 mei  
Tijd:  12.00-16.00uur 
Waar:  kinderboerderij de Beestenbende 
Kosten:  €2,50 

 
………………………………………………………………………. 
 

Samenwerkingspartners 
 
Kinderboerderij de Beestenbende 
https://www.stadennatuur.nl/de-beestenbende.nl/ 
 
KLEURinCULTUUR 
Kinderactiviteiten (creatief, muziek, theater en dans).   
https://www.kleurincultuur.com/ 
 
 
Droomspeelbus 
De Droomspeelbus organiseert leuke sport– en spelactiviteiten voor kinderen van 2 
t/m 12 jaar. www.droomspeelbus.nl 
 
Sportactiviteiten  Talent in Opleiding  
Sportactiviteiten voor iedereen tussen de 1-88 jaar.  
https://www.talentinopleiding.nl/ 
 
Budgetfotografie 
https://www.facebook.com/Budgetfotografie 
 
Buurtcentrum de Wieken 
Activiteiten voor jong en oud.  
Wipmolenweg 54 
1333 GS Almere Buiten 
Tel. 5320659 
E-mail: wieken@deschoor.nl 
 
Jeugdland Buiten en Stad 
Jeugdland is een avonturenbouwspeelplaats voor kinderen en tieners van 7-14 jaar. 
Je kunt alleen of samen met je vrienden een eigen hut maken. Kinderen die geen 
eigen hut hebben maar af en toe een dagje willen komen, kunnen aan een 'vrije hut' 
timmeren 

 
 

……………………………………………………………….  

Informatie 
 
Alle activiteiten zijn voor de kinderen van basisschool de Architect en kinderen uit de 
wijk (de Bouwmeesterbuurt). De activiteiten gaan pas door bij een  
minimale opgave van 4 kinderen, tenzij anders vermeld.  
 
Om mee te kunnen doen met één van de activiteiten moet je ingeschreven zijn. Dit 
doe je door je aan te melden via:   
 
Vragen, meer informatie of leuke ideeën? Neem gerust contact op met Wendy! 

 
 

Kinderopbouwwerk Brede School de Bouwmeester 

Wendy Spooren 
wspooren@deschoor.nl  

tel nr; 0642741945 
Aanwezig op woensdag en vrijdag 
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