Klup Up aanbod najaar 2017:
De inschrijfdagen voor Klup Up zijn al geweest, maar bij de Kinderclub en Plein Actief! is altijd plek. U
kunt uw kind op ieder gewenst moment nog aanmelden bij deze twee activiteiten.

Kinderclub:
Groep: 1 t/m 8
Iedere week gaan we iets anders doen, de ene keer zal het knutselen zijn, de andere keer spelletjes of
iets actiefs. Deze activiteit is nooit vol, u kunt u kind ook nog later in het seizoen aan laten sluiten en
deelname is vrijblijvend. Terwijl uw kind meedoet aan de kinderclub bent u van harte welkom om bij Jill
Franken een kopje koffie of thee te komen drinken in de foyer.

Plein Actief!:
Groep: 1 t/m 8
Lekker bewegen. Tijdens Plein Actief! is er ruimte voor vrij spel met allerlei leuke materialen op het
schoolplein en met slecht weer in de gymzaal. De groep is verdeeld in twee groepen.
Kinderen uit groep 1 t/m 3 mogen tijdens de oneven weken meedoen aan Plein Actief!, kinderen uit
groep 4 t/m 8 tijdens de even weken.
Plein Actief! Kost 5 euro per schooljaar. Dit bedrag betaal je bij de sportdocent van Plein Actief!

Muziektheater:
Groep: 1 en 2
Onder begeleiding van een muziek docent maken de kinderen kennis met allerlei vormen van muziek.
Ook werken ze toe naar een uitvoering op het buurtpodium.

Natuurclub:
Groep: 3 t/m 5
Lekker naar buiten! Je leert over de natuur, beroepen die met de natuur te maken hebben en werkt
samen in de natuurtuin.

Houtbewerking:
Groep: 6 t/m 8
Timmeren, zagen en nog veel meer. Onder begeleiding van een docent leer je allerlei
houtbewerkingstechnieken.

Kinderkoken:
Groep: 6 t/m 8
Je leert verschillende kooktechnieken en ingrediënten kennen. Samen kook je allerlei gerechten, die
daarna natuurlijk ook opgegeten worden.

Kabouterbal:
Groep: 1 en 2
Samen bewegen en bewegingsspelletjes spelen. Je leert met allerlei soorten ballen te vangen en
gooien, maar ook andere baltechnieken.

Sportmix:
Groep: 3 t/m 5
Iedere week leer je een nieuwe sport kennen. Van basketbal tot tennis.

Poëzie voor Helden en Heldinnen:
Groep: 7 en 8
Wacht maar, in mijn kop groeit een plan, broeit een plan, mijn wraak is zoet en zwart als drop.
Tijdens deze activiteit lees je en bespreek je bijzondere teksten en maak je daar creatieve opdrachten
bij.

Meidenclub:
Groep: meisjes uit groep 7 en 8
Iedere week mogen twee meisjes van de meidenclub de activiteit voorbereiden. We gaan knutselen,
sporten en natuurlijk praten we ook over meidendingen zoals beauty, vriendschap en liefde.

Zingen:
Groep: 4 t/m 6
Op dit moment is zingen heel populair. Denk maar aan The Voice Kids en Holland’s got talent. Tijdens
deze club leer je samen zingen van een echte zangdocente en maak je kennis met verschillende
vormen van muziek. Aan het eind van de periode is er een optreden.

