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Kleutergym A – groep 1, 2 
Gymmen in het speellokaal met een leuke gym juf. Dat is machtig mooi en spannend! Klimmen en 

klauteren in het rek, springen en rollen over de mat, gooien, vangen en nog veel meer. Natuurlijk ga 

je ook veel spelletjes doen. Echt iets voor jou, want het is heel erg leuk om samen met andere 

kinderen te spelen. En … plezier hebben, staat altijd voorop! 

  

Bij deze workshop doe je in dezelfde kleren als bij schoolgym. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 20 september 2018  

Donderdag 27 september 2018  

Donderdag 11 oktober 2018  

Donderdag 18 oktober 2018  

Donderdag 01 november 2018  

Donderdag 08 november 2018  

Donderdag 15 november 2018  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent  

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 7 

Totale kosten € 14.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Knutselen – groep 1, 2 
Het is hartstikke leuk om te knutselen met papier, lijm en een schaar. Lekker plakken en knippen en 

jij krijgt alles voor elkaar. Heel veel stukjes om te plakken klein en groot. Daarna plak je alles aan 

elkaar en wordt het misschien wel een dier of een boot. Heb jij zin om iets moois te maken? Dan 

moet je bij deze workshop zijn. Alleen nog even inschrijven dat is wel zo fijn. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 05 november 2018  

Maandag 12 november 2018  

Maandag 19 november 2018  

Maandag 03 december 2018  

Aanbieder(s) NNB. (eigen activiteiten) 

Docent Karin Wilffert 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Ingeborg 1/2E) 

Aantal lessen 4 

Totale kosten € 8.00 

Beschikbare plaatsen: 10 
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Kriebelbeestjes 1 – groep 1, 2 
Kriebelbeestjes zijn kleine dieren die die je kunt vinden onder stenen of in composthopen. Maar ook 

de harige huisspin die bij je thuis onder de bank zit. Soms zijn mensen bang voor dat kriebelige spul. 

Terwijl dat echt niet nodig is. Ze zijn zelfs leuk en ook erg nuttig. Denk maar aan de regenworm die in 

de herfst de vallende bladeren van de bomen opeet. In deze workshop neem jij een kijkje in de 

wondere wereld van deze nuttige beestjes. Jij gaat zelf zoeken naar bijzondere kriebelbeestjes en 

kijkt hoe ze leven. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 27 september 2018  

Donderdag 11 oktober 2018  

Donderdag 18 oktober 2018  

Donderdag 01 november 2018  

Aanbieder(s) Natuurmuseum/Zaans Natuur & Milieu Centrum 

Docent Annemiek Schönfeldt 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Irene 3B) 

Aantal lessen 4 

Totale kosten € 8.00 

Beschikbare plaatsen: 10 
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Sam de olifant – groep 1, 2 
Ik ben Sam, een hele lieve olifant en niet zo heel erg sterk. Wel heb ik een heel groot achterwerk. 

Zeg maar: een dikke kont! Ook heb ik een hele lange slurf. Je moest eens weten wat ik daarmee 

allemaal durf! Als je je inschrijft voor deze workshop zal ik het je laten zien. Er is plaats voor tien. 

Je gaat me maken van papier. O ja, ik ben bang voor een muis en een mier. 

 

 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 01 oktober 2018  

Aanbieder(s) 2MW 

Docent Karin Wilffert 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Ingeborg 1/2E) 

Aantal lessen 1 

Totale kosten € 2.00 

Beschikbare plaatsen: 10 
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Yoga 2A – groep 1, 2 
Kinderyoga is lekker bewegen en plezier maken! Op een speelse manier leren de kinderen zich 

ontspannen, te uiten en hun creativiteit aan te spreken. Elke les staat een thema centraal zoals de 

dierentuin, de bakker, piraten, het bos, circus, vlinders, bloemen, de zee, verjaardag enz. 

Tijdens een les worden er yogahoudingen en ademhalingsoefeningen gedaan, maar dansen en zingen 

komt ook aan bod! De les wordt afgesloten met een creatieve opdracht. Je hoeft echt niet lenig te 

zijn hoor! Iedereen kan mee doen! En na de tien lessen krijg je een yogadiploma! 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 05 november 2018  

Maandag 12 november 2018  

Maandag 19 november 2018  

Maandag 03 december 2018  

Maandag 10 december 2018  

Maandag 17 december 2018  

Aanbieder(s) Saenkids kinderyoga 

Docent Manuëlla Dekker 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Basketbal 1 – groep 3, 4, 5 
Basketbal is een fantastische teamsport voor zowel jongens als meisjes. Van basketbal krijg je een 

beregoede conditie, want je moet veel rennen en springen. Trainen op het schieten en overgooien 

van de bal is belangrijk. Basketbal komt oorspronkelijk uit Amerika. Misschien heb je weleens 

gehoord van Stephen Curry, hij speelt daar in de NBA hij is al meerdere keren kampioen geworden. 

Een echte superster! Doe mee met deze workshop, en voel je de superster van de zaal. En mocht je 

basketbal heel erg leuk vinden dan komt dat goed uit! Wij in de Zaanstreek hebben ook onze eigen 

basketbalclub ‘The Windmills’. Dan kun je gelijk lid worden. 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 18 september 2018  

Dinsdag 25 september 2018  

Dinsdag 02 oktober 2018  

Dinsdag 09 oktober 2018  

Dinsdag 16 oktober 2018  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Gymzaal Parkstraat (Gymzaal et Buut) 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Creatief programmeren – groep 3, 4, 5 
Een iPad, een personal computer, we hebben er allemaal wel één. Lekker een game spelen op iPad, 

een email sturen naar een vriend of een cadeau in de webshop bestellen voor je moeders verjaardag. 

Wat gaat dat toch allemaal makkelijk en snel. Maar hoe werkt het internet nou eigenlijk? En hoe 

maak je een programma? Met behulp van de programma’s Scratch Junior en Kodable leer je de 

digitale wereld beter begrijpen. En je leert hoe je een digitale wereld kan bouwen. Vind jij computers 

hartstikke interessant of vind je het allemaal een beetje moeilijk? Kom, want Iedereen is welkom bij 

deze workshop. 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Dinsdag 18 september 2018  

Dinsdag 25 september 2018  

Dinsdag 02 oktober 2018  

Dinsdag 09 oktober 2018  

Dinsdag 16 oktober 2018  

Dinsdag 30 oktober 2018  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Heidi, 6A) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 10 
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Sport camp 1 – groep 3, 4, 5 
Sport camp, een nieuwe workshop! Deze wordt gegeven door de vaste Brede school docent Zebbi 

Laville. Wat ga je doen? Elke les komen er nieuwe onderwerpen aan bod. Je moet denken aan 

balwerpen, estafette, kogelstoten, hoogspringen, sprinten en verspringen. Uiteraard is er ook tijd om 

tik spelletjes te doen. Zebbi is een bekende atletiektrainer die bij verschillende atletiekverenigingen 

les heeft gegeven. Tijdens de lessen leer je op een leuke en speelse manier je techniek, coördinatie 

en uithoudingsvermogen te verbeteren. Olympische spelen kom maar op! 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 30 oktober 2018  

Dinsdag 06 november 2018  

Dinsdag 13 november 2018  

Dinsdag 20 november 2018  

Dinsdag 27 november 2018  

Dinsdag 04 december 2018  

Dinsdag 11 december 2018  

Aanbieder(s) NNB. (eigen activiteiten) 

Docent Zebbi Laville 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Gymzaal Parkstraat (Gymzaal et Buut) 

Aantal lessen 7 

Totale kosten € 14.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Streetdance – groep 3, 4, 5 
Een strakke en zeer bewegelijke dansvorm die helemaal van deze tijd is! Voorbeelden zie je in de 

muziek en dansprogramma’s van MTV, XITE of RTL 5. Streetdance (letterlijk dans van de straat) is 

ontwikkeld door jongeren en is opgeklommen tot een zeer gewaardeerde populaire dans. 

In de lessen wordt er gedanst op nummers uit de top 40 gecombineerd met underground 

hiphopmuziek. De elementen die in de les aanbod komen zijn: conditie, coördinatie en kracht. Voor 

iedereen die van dansen houdt is streetdance een uitlaatklep om je lekker te laten gaan. Ook voor 

getalenteerde kinderen die verder in dansen willen is dit een goede basis voor de coördinatie en 

motoriek. 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 06 november 2018  

Dinsdag 13 november 2018  

Dinsdag 20 november 2018  

Dinsdag 27 november 2018  

Dinsdag 04 december 2018  

Dinsdag 11 december 2018  

Dinsdag 18 december 2018  

Aanbieder(s) Kreavaria  

Docent Sonja Lim 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 7 

Totale kosten € 14.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Yoga 1A – groep 3, 4, 5 
Kinderyoga is lekker bewegen en plezier maken! Op een speelse manier leren de kinderen zich 

ontspannen, te uiten en hun creativiteit aan te spreken. Elke les staat een thema centraal zoals de 

dierentuin, de bakker, piraten, het bos, circus, vlinders, bloemen, de zee, verjaardag enz. 

Tijdens een les worden er yogahoudingen en ademhalingsoefeningen gedaan, maar dansen en zingen 

komt ook aan bod! De les wordt afgesloten met een creatieve opdracht. Je hoeft echt niet lenig te 

zijn hoor! Iedereen kan mee doen! En na de tien lessen krijg je een yogadiploma! 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 17 september 2018  

Maandag 24 september 2018  

Maandag 01 oktober 2018  

Maandag 08 oktober 2018  

Maandag 15 oktober 2018  

Maandag 29 oktober 2018  

Aanbieder(s) Saenkids kinderyoga 

Docent Manuëlla Dekker 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Judo – groep 3, 4, 5, 6 
De gymzaal verandert in een dojo met echte judomatten. Jij verandert in een judoka, want je traint in 

een echt judo pak. En er staat een goede trainer voor je neus. Spelenderwijs en met vallen en 

opstaan maak je kennis met judotechnieken. Maar wel en met veel plezier, want dat is belangrijk. 

Judo is geschikt voor iedereen; ook als je niet goed bent in sport of als je veel energie kwijt moet. 

Geschikt voor jongens en voor meiden. Tillen, dragen, duwen, trekken, draaien, keren, vallen enz., 

alle deze aspecten van het bewegen komen in deze lessen aan bod. Natuurlijk ook veel partijtjes 

judoën. En dan is judo ook nog heel goed voor je lijf en je zelfvertrouwen en voor nog veel meer. 

 

Groep 3,4,5,6 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 01 november 2018  

Donderdag 08 november 2018  

Donderdag 15 november 2018  

Donderdag 22 november 2018  

Donderdag 29 november 2018  

Donderdag 06 december 2018  

Aanbieder(s) Salomons, Sportschool 

Docent Warner Salomons 

Max. deelnemers 14 

Locatie(s) Gymzaal Parkstraat (Gymzaal et Buut) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 14 
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Kriebelbeestjes 2 – groep 3, 4, 5, 6 
Kriebelbeestjes zijn kleine dieren die die je kunt vinden onder stenen of in composthopen. Maar ook 

de harige huisspin die bij je thuis onder de bank zit. Soms zijn mensen bang voor dat kriebelige spul. 

Terwijl dat echt niet nodig is. Ze zijn zelfs leuk en ook erg nuttig. Denk maar aan de regenworm die in 

de herfst de vallende bladeren van de bomen opeet. In deze workshop neem jij een kijkje in de 

wondere wereld van deze nuttige beestjes. Jij gaat zelf zoeken naar bijzondere kriebelbeestjes en 

kijkt hoe ze leven. 

 

Groep 3,4,5,6 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 08 november 2018  

Donderdag 15 november 2018  

Donderdag 22 november 2018  

Donderdag 29 november 2018  

Aanbieder(s) Natuurmuseum/Zaans Natuur & Milieu Centrum 

Docent Annemiek Schönfeldt 

Max. deelnemers 12 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Irene 3B) 

Aantal lessen 4 

Totale kosten € 8.00 

Beschikbare plaatsen: 12 
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Samen blokfluit spelen – groep 3, 4, 5, 6 
Blokfluit is een instrument dat iedereen kan leren bespelen, dus jij ook! Met de blokfluit maak je een 

reis door de wereld van muziek. Leeftijd maakt geen verschil. De blokfluit is een instrument voor jong 

en oud! Tijdens deze beginnerscursus ga je vooral met veel plezier muziek maken. Het aanleren van 

de juiste techniek is natuurlijk ook belangrijk dus daar gaan we ook mee aan de slag. Na 10 lessen 

kan je al flink wat liedjes spelen. Wie weet vind je het zo leuk dat je er altijd mee door wilt gaan! Heb 

je nog geen blokfluit? Dan kan je er een kopen bij meester Berend. En de blokfluit mag je na afloop 

natuurlijk houden. Berend, de gezelligste blokfluitmeester van Zaandam, is er helemaal klaar voor. 

Krijg je er al zin in? Schrijf je snel in! 

Extra Kosten € 18,- Blokfluit + boekje + cd 

 

Groep 3,4,5,6 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 17 september 2018  

Maandag 24 september 2018  

Maandag 01 oktober 2018  

Maandag 08 oktober 2018  

Maandag 15 oktober 2018  

Maandag 29 oktober 2018  

Maandag 05 november 2018  

Maandag 12 november 2018  

Maandag 19 november 2018  

Maandag 03 december 2018  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Berend Halsema 

Max. deelnemers 8 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Elserieke, 3A) 

Aantal lessen 10 

Totale kosten € 20.00 

Beschikbare plaatsen: 8 

 
  



Et Buut Breed september – december 2018 
16 

Bootcamp – groep 6, 7, 8 
Bootcamp is een leuke, sportieve training waarbij het belangrijkste is dat lekker beweegt en plezier 

hebt met elkaar. Bootcamp is geschikt voor zowel jongens als meisjes. Je kunt meedoen in je eigen 

tempo en intensiteit. Kortom, of je nu een beginnende of ervaren sporter bent, iedereen kan 

meedoen! Door deel te nemen aan deze cursus kun je jouw conditie, coördinatie en explosiviteit 

verbeteren. Het vermindert stress, helpt je beter te concentreren en maakt je zelfverzekerder. En 

niet te vergeten: Je wordt er ook een stuk sterker van én van bootcamp krijg je direct energie! Zin in 

een uitdaging? Schrijf je dan nu in voor deze workshop! 

 

 

Groep 6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 29 oktober 2018  

Maandag 05 november 2018  

Maandag 12 november 2018  

Maandag 19 november 2018  

Maandag 03 december 2018  

Maandag 10 december 2018  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Gymzaal Parkstraat (Gymzaal et Buut) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Hiphop – groep 6, 7, 8 
Een stroming binnen de urbanscene! Deze coole dansstijl heeft zich ontwikkeld in de US, zeer 

populair in New York en flink in ontwikkeling in Nederland! Hiphop kan je vergelijken met 

streetdance, maar is iets rauwer en stoerder qua sfeer en imago. Deze ontwikkeling is een verrijking 

van nieuwe invloeden en inspiratie voor de dans. Denk bij Hiphop aan de coolste beats van 

bijvoorbeeld Dr. Dre en andere Rap en Breakdance invloeden. De basis Hiphop dansles is 

aantrekkelijk voor alle leeftijden en achtergronden. Je leert hoe je met je lichaam moet spreken en 

hoe je kan transformeren naar een danser met flow, soul, kracht en overtuiging. Er worden veel 

commerciële nummers gebruikt en alle invloeden vanuit de tv en muziekwereld worden geïntegreerd 

in de lesstof. 

 

Groep 6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 18 september 2018  

Dinsdag 25 september 2018  

Dinsdag 02 oktober 2018  

Dinsdag 09 oktober 2018  

Dinsdag 16 oktober 2018  

Dinsdag 30 oktober 2018  

Aanbieder(s) Kreavaria  

Docent Sonja Lim 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Koken lekker! – groep 6, 7, 8 
Zelfstandig leren koken, het lezen van een recept, het klaarzetten van alle ingrediënten, ruiken en 

proeven. Smaken herkennen, lekker samen koken, zelf proberen, zónder recept…. durven en 

ontdekken. We gaan samen op ontdekkingsreis in de wereld van koken. Gerechten uit andere landen 

met hun eigen kruiden en natuurlijk de Hollandse keuken. Welk seizoen hoort bij welke groente. 

Lekker smullen en….. natuurlijk ook lekkere toetjes! Tijdens de laatste extra lange les mag jij je 

ouders uitnodigen om te komen proeven en te laten zien wat je allemaal hebt bereid. Wil jij ook 

lekker leren koken? Schrijf je dan nu in! (Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde 

voedingsmiddelen of om andere reden een voedingsmiddel niet mag hebben, wilt u dan bij opgave 

voor de workshop aangeven om welk(e) voedingsmiddel(len) dit gaat?) 

Let op! De eerste 4 lessen duren anderhalf uur, de laatste les duurt 2,5 uur. 

 

Groep 6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Donderdag 01 november 2018  

Donderdag 08 november 2018  

Donderdag 15 november 2018  

Donderdag 22 november 2018  

Donderdag 29 november 2018  

Aanbieder(s) PUURthuis 

Docent Lilian Ruiter 

Max. deelnemers 12 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Sonja, 6B) 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 12 
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Games maken – groep 6, 7, 8 
Waarom is gamen zo leuk? En hoe maak je er zelf één? Hoe zorg je ervoor dat je game interessant is 

voor anderen? En hoe zorg je ervoor dat hij veilig is? In deze workshop ga je aan de slag met speciaal 

op jou afgestemde software. Je maakt op speelse wijze kennis met programmeren via het 

programma Scratch. Je leert linkjes maken, plaatjes op je site zetten en poppetjes maken die kunnen 

bewegen. Maar ook leer je hoe je iemand punten kunt laten verdienen met je game en nog veel 

meer. Je werkt op een gloednieuwe laptop. De programma’s die worden gebruikt, zijn gratis online 

dus je kunt er thuis mee verder. 

 

Groep 6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Dinsdag 06 november 2018  

Dinsdag 13 november 2018  

Dinsdag 20 november 2018  

Dinsdag 27 november 2018  

Dinsdag 04 december 2018  

Dinsdag 11 december 2018  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 8 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Nina 7A) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 8 

 

 
 


