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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Yoga 2B – 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 14 januari 2019  

Maandag 21 januari 2019  

Maandag 28 januari 2019  

Maandag 04 februari 2019  

Maandag 11 februari 2019  

Maandag 25 februari 2019  

Maandag 04 maart 2019  

Maandag 11 maart 2019  

Maandag 18 maart 2019  

Aanbieder(s) Saenkids kinderyoga 

Docent Manuëlla Dekker 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 9 

Totale kosten € 18.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Kleutergym B – groep 1, 2 
Gymmen in het speellokaal met een leuke gymjuf. 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 17 januari 2019  

Donderdag 24 januari 2019  

Donderdag 07 februari 2019  

Donderdag 14 februari 2019  

Donderdag 28 februari 2019  

Donderdag 07 maart 2019  

Donderdag 14 maart 2019  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 7 

Totale kosten € 14.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Muziekavontuur – groep 1, 2, 3 
Jij gaat op muziekavontuur! Er worden tijdens deze workshop verschillende instrumenten gebruikt en 

je gaat ook liedjes zingen. Samen met de andere deelnemers, samen muziek maken en je leert naar 

elkaar te luisteren. Je speelt voor elkaar en met elkaar. Er wordt een mooi muzikaal verhaal 

gecreëerd en naarmate de workshop vordert krijgt dit verhaal steeds meer gestalte. Je leert ook welk 

geluid je maakt terwijl iemand door een donker bos rent. Of als iemand door de sneeuw wandelt. 

Tijdens deze workshop staan muzikaliteit, creativiteit en samenspel centraal. Doe ook mee en schrijf 

je nu in! 

 

Groep 1,2,3 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 22 januari 2019  

Dinsdag 29 januari 2019  

Dinsdag 05 februari 2019  

Dinsdag 12 februari 2019  

Dinsdag 26 februari 2019  

Dinsdag 05 maart 2019  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Irene 3B) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 10 

 

 
 

  



6 
Et Buut Breed januari – juli 2019 

Kijk een vlinder! – groep 1, 2, 3, 4 
Vlinder, waar kom jij vandaan? Hoe is dat gegaan? Ik was een boek. De bladzijde werden om en om 

gevouwen. Zo kreeg ik een lijf en vleugels. Twee mooie glinsterende voelsprieten werden op mijn 

kop gezet. Toen ik mijn ogen opende hoorde ik: “ Kijk een vlinder! 

Wat een pracht.” 

Jij kunt ook een vlinder laten ontpoppen uit een boek.  Misschien wel eentje die fladdert naar de zon.  

Als dat je leuk lijkt meld je dan hiervoor aan. Vlinder, waar kom jij vandaan? 

Zo is het gegaan. 

 

Groep 1,2,3,4 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 11 februari 2019  

Aanbieder(s) NNB. (eigen activiteiten) 

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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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Koken voor kleuters – groep 1, 2 
Ben je dol op koken en hou je van lekker eten? En mag je thuis in de keuken niet altijd helpen? Dan is 

deze workshop iets voor jou! Samen met juf Britt Verdonk of Lilian Ruijter ga je aan de slag om 

heerlijke dingen te maken, die er nog geweldig uitzien ook. Wat zal ze nu weer verzinnen om jou te 

verrassen? Want ‘gewoon’ is er bijna niets bij haar. Wel is zeker dat je het allemaal zelf mag doen. 

Kneden, snijden, roeren, eten en … afwassen! Aan het einde van de laatste extra lange les mag je ook 

je ouders uitnodigen om te laten zien en proeven wat voor heerlijke gerechten jij kan maken. Kom op 

ontdekkingsreis in de keuken en zie wat er allemaal kan! (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 vier lessen duren 1 uur, de laatste les duurt anderhalf uur. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 05 maart 2019  

Dinsdag 12 maart 2019  

Dinsdag 19 maart 2019  

Dinsdag 26 maart 2019  

Dinsdag 02 april 2019  

Aanbieder(s) PUURthuis 

Docent Lilian Ruiter 

Max. deelnemers 8 

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

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 8 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Experimenteren met tekenen – groep 1, 2 
Ik ga lekker tekenen. Wat? Dat weet ik nog niet. Ik begin gewoon. Het potlood raakt het papier. 

Een streep hier en daar. Dikke en dunne lijnen. Een paar vrolijke kleuren. Het is een experiment. 

Hoe meer ik uitprobeer, hoe beter en leuker het wordt. Ik volg mijn eigen weg. Het is een grote 

ontdekkingsreis. Of het nou mooi is of niet, dat maakt niet uit. Het gaat om het plezier! Dat 

experimenteren leuk is kun je zelf ontdekken. Schrijf je in voor deze workshop en ga het avontuur 

aan. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 18 maart 2019  

Maandag 25 maart 2019  

Maandag 08 april 2019  

Maandag 15 april 2019  

Aanbieder(s) N.N.B. (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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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Zingen en dansen – groep 1, 2 
Bij deze workshop voor de allerkleinsten worden muziek, dans en spel gecombineerd. Plezier staat 

voorop in deze workshop. De kinderen gaan op muziek dansbewegingen uitvoeren, en zingen daarbij 

een liedje. Het doel is de muzikale, expressieve en motorische mogelijkheden van de leerlingen te 

ontdekken. Bij deze workshop wordt het eerste fundament gelegd met betrekking tot de dans. 

Kortom, een zeer leuke workshop onder leiding van professioneel danseres Sonja Lim. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 19 maart 2019  

Dinsdag 26 maart 2019  

Dinsdag 02 april 2019  

Dinsdag 09 april 2019  

Dinsdag 16 april 2019  

Dinsdag 07 mei 2019  

Dinsdag 14 mei 2019  

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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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Knikkerdoolhof – groep 1, 2 
Spelen met knikkers. Juichen en joelen maar. De knikker rolt zigzaggend door het doolhof. Een 

scherpe bocht naar links. Een flauwe bocht naar rechts. Op zoek naar de uitgang. Oeps, daar kiest hij 

het verkeerde pad. De toeschouwers schateren van plezier. Snel rolt de knikker weer de juiste straat 

in. De finish is in zicht. Nog een klein stukje en dan barst het gejuich los. Het is gelukt! De knikker 

heeft de finish bereikt. Hij heeft de smaak te pakken en zoekt een tegenstander. Denk jij hem te 

kunnen verslaan? Meld je dan aan! Als je je eigen knikkerdoolhof hebt gemaakt kan de race 

beginnen. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 13 mei 2019  

Aanbieder(s) NNB. (eigen activiteiten) 

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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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Kwal de kwal – groep 1, 2 
Kwal de kwal is gek op zwemmen.  Af en toe mag hij ook graag mensen jennen. In de zee zweeft hij 

door de jungle van wuivend wier. Laat zich meevoeren met de stroming van daar naar hier. Soms 

spoelt hij aan op het strand. Als een drilpudding zakt hij dan in het zand. 

Zijn spookachtige uiterlijk raakt hij meteen kwijt. Een hoopje snot, dat is waar Kwal de kwal dan het 

meest op lijkt. Als een slijmerig blubberding blijft hij wachten op vloed. Eenmaal weer in het water 

komt Kwal de kwal helemaal tot leven. Hij verandert in een glazen paddelstoel met slierten die door 

het water zweven. Zijn blanke huid krijgt zelfs een kleur die bij zijn soort hoort. Als een vliegende 

schotel beweegt hij zich voort. Wil jij Kwal de kwal als een vliegende schotel in je kamer laten 

zweven? Als het antwoord ja is dan moet je je voor deze workshop opgeven. 

 

Groep 1,2 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 03 juni 2019  

Aanbieder(s) NNB. (eigen activiteiten) 

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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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Koken – groep 3, 4, 5 
Ben je dol op koken en houd je van lekker eten? En mag je thuis in de keuken niet altijd helpen? Dan 

is deze workshop iets voor jou! Samen met juf Britt Verdonk ga je aan de slag om heerlijke dingen te 

maken, die er nog geweldig uitzien ook. Wat zal ze nu weer verzinnen om jou te verrassen? Want 

‘gewoon’ is er bijna niets bij haar. Wel is zeker dat je het allemaal zelf mag doen. Kneden, snijden, 

roeren, eten en … afwassen! Aan het einde van de laatste extra lange les mag je ook je ouders 

uitnodigen om te laten zien en proeven wat voor heerlijke gerechten jij kan maken. Kom op 

ontdekkingsreis in de keuken en zie wat er allemaal kan! (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 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Donderdag 17 januari 2019  

Donderdag 24 januari 2019  

Donderdag 07 februari 2019  

Donderdag 14 februari 2019  

Donderdag 28 februari 2019  

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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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Aarde, water, lucht, vuur – groep 3, 4, 5 
Dit is een workshop over de vier elementen; aarde, water, lucht, vuur. Deze vier elementen zijn 

overal aanwezig. Als je bijvoorbeeld op het strand loopt, loop je op de aarde, je ademt de lucht in en 

de zon die op je schijnt is een grote vuurster, en als je een duik in de zee neemt, geniet je van het 

frisse water. Je gaat verschillende techniekproefjes doen, en als het lekker weer is, gaan we ook naar 

buiten, want de natuur is buiten. Elke les komt een ander element aan bod. Na afloop zal je begrijpen 

dat je alle elementen even hard nodig hebt. Sterker nog, je kunt niet eens zonder! 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 17 januari 2019  

Donderdag 24 januari 2019  

Donderdag 07 februari 2019  

Donderdag 14 februari 2019  

Aanbieder(s) Natuurmuseum/Zaans Natuur & Milieu Centrum 

Docent Annemiek Schönfeldt 

Max. deelnemers 12 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Heidi 6A) 

Aantal lessen 4 

Totale kosten € 8.00 

Beschikbare plaatsen: 12 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Badminton – groep 3, 4, 5 
We hebben allemaal weleens gebadmintond op vakantie en daar deden we maar wat. Zonder dat we 

op de hoogte waren van de juiste techniek. Maak nu kennis met écht badminton: iedereen kan het! 

Je leert van de badmintontrainer hoe je een shuttle moet opslaan en natuurlijk terugslaan 

onderhands en bovenhands. Ook leer je ‘smashen’ en allerlei manieren om je tegenstander het zo 

moeilijk mogelijk te maken om de shuttle terug te spelen. Verder komen de spelregels aan de orde 

en ga je een wedstrijdje spelen. Voor badmintonrackets en shuttles wordt gezorgd. Als je het leuk 

lijkt, geef je dan snel op! Je zult zien: badminton is vet gaaf! 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 17 januari 2019  

Donderdag 24 januari 2019  

Donderdag 07 februari 2019  

Donderdag 14 februari 2019  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) gymzaal Parkstraat 

Aantal lessen 4 

Totale kosten € 8.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Showdance – groep 3, 4, 5 
Heb je altijd al een passie gehad voor show, musicals en het theater? Dan is showdance echt iets 

voor jou! De basis van showdance is eigenlijk de klassieke ballettechniek, er worden net zoals bij 

balletles oefeningen gedaan om het lichaam te trainen zodat je controle krijgt, en bijvoorbeeld een 

pirouette kan draaien en je benen hoog in de lucht kunt gooien. De lessen bestaan uit een 

combinatie van techniek, uitstraling en dans maar er wordt ook gewerkt aan houding, souplesse en 

coördinatie. Je gaat op diverse muziekstijlen dansen en tijdens de laatste les mogen je ouders komen 

kijken wat je allemaal hebt geleerd. Wie weet ben jij de volgende musicalster! 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 22 januari 2019  

Dinsdag 29 januari 2019  

Dinsdag 05 februari 2019  

Dinsdag 12 februari 2019  

Dinsdag 26 februari 2019  

Aanbieder(s) Kreavaria  

Docent Sonja Lim 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Turnen Arco – groep 3, 4, 5 
De naam verraadt het al een beetje; dit is een workshop waarbij turnen en acrobatiek worden 

gecombineerd. Iedereen is bekend de sport turnen en jij hebt vast wel eens een acrobaat in het 

circus gezien. Hoe geweldig is het als we deze twee sporten combineren! Je leert sierlijk te bewegen, 

je balans te vinden. De sportdocent leert je oefeningen die passen bij jouw niveau. Je leert je de 

koprol, de handstand en de radslag en misschien zelfs wel de lift. Van al en je wordt ook nog eens 

heel erg lenig! Doe mee! 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 22 januari 2019  

Dinsdag 29 januari 2019  

Dinsdag 05 februari 2019  

Dinsdag 12 februari 2019  

Dinsdag 26 februari 2019  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 12 

Locatie(s) gymzaal Parkstraat 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Sport camp 2 – 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 05 maart 2019  

Dinsdag 12 maart 2019  

Dinsdag 19 maart 2019  

Dinsdag 26 maart 2019  

Dinsdag 02 april 2019  

Dinsdag 09 april 2019  

Dinsdag 16 april 2019  

Aanbieder(s) NNB. (eigen activiteiten) 

Docent Zebbi Laville 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) gymzaal Parkstraat 

Aantal lessen 7 

Totale kosten € 14.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Yoga 1B – 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 25 maart 2019  

Maandag 08 april 2019  

Maandag 15 april 2019  

Maandag 06 mei 2019  

Maandag 13 mei 2019  

Maandag 20 mei 2019  

Maandag 27 mei 2019  

Maandag 03 juni 2019  

Maandag 17 juni 2019  

Aanbieder(s) Saenkids kinderyoga 

Docent Manuëlla Dekker 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 9 

Totale kosten € 18.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Trefbal 2 – groep 3, 4, 5 
Trefbal is een spel dat je vast en zeker wel kent van de gymlessen. De bedoeling van het spel is om je 

tegenstander af te gooien. Je tegenstander zal proberen de bal te ontwijken of te vangen. Als je je 

tegenstander weet te raken is deze af, maar als de bal wordt gevangen is de werper af. Het is een erg 

leuk en dynamisch spel en er bestaan ook veel variaties van. Tijdens deze workshop leer je nog beter 

gooien, vangen en afweren. En natuurlijk leer je de spelregels van de verschillende spelen. Iedere les 

wordt afgesloten met een wedstrijdje. Stel je ouders maar gerust, want we spelen altijd met een 

zachte bal. 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 06 mei 2019  

Maandag 13 mei 2019  

Maandag 20 mei 2019  

Maandag 27 mei 2019  

Maandag 03 juni 2019  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) gymzaal Parkstraat 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Beeldhouwen – groep 3, 4, 5 
Laat je fantasie op de vrije loop! Ga mee op ontdekkingstocht in de wereld van beelden en fantasie. 

In deze workshop maak je kennis met diverse materialen en technieken. Je gaat aan de slag met 

klei/keramiek, speksteen/albast, gips, isolatieschuim, was en hout. Een ervaren beeldhouwer leert 

jou op de juiste manier met deze materialen omgaan. Je gaat aan de slag met bijvoorbeeld een stuk 

steen. Je hakt er lekker op los en vijlt de vorm die jij voor ogen hebt. Je kunt ook van een stuk klei 

een dier of mensfiguur modelleren, dat na het drogen wordt geglazuurd en vervolgens in de oven 

wordt gebakken. 

 

Groep 3,4,5 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Dinsdag 07 mei 2019  

Dinsdag 14 mei 2019  

Dinsdag 21 mei 2019  

Dinsdag 28 mei 2019  

Dinsdag 04 juni 2019  

Dinsdag 18 juni 2019  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Frans Hage 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Elserieke 3A) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 10 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Theaterbende – groep 4, 5, 6 
Ontdek je talent en doe mee met de theaterbende! Je doet dramaspelletjes en samen maken we een 

eigen toneelstuk. Je speelt de leukste en de gekste scenes. Al spelend verzin je de beste oplossingen. 

Kruip in de rol van een stoere macho, of een bekakte dame uit het Gooi.  

Je leert jezelf helemaal in te leven in verschillende rollen. Maar je staat natuurlijk niet alleen op het 

toneel. Je moet samen tot creatieve oplossingen komen, samenwerken is een must tijdens deze 

workshop. En, als je aan theater denkt, hoort daar een voorstelling bij. Dat komt helemaal goed. We 

sluiten deze workshop af met een spetterende presentatie! 

 

Groep 4,5,6 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Donderdag 21 maart 2019  

Donderdag 28 maart 2019  

Donderdag 04 april 2019  

Donderdag 11 april 2019  

Donderdag 18 april 2019  

Donderdag 09 mei 2019  

Donderdag 16 mei 2019  

Donderdag 23 mei 2019  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 12 

Locatie(s) Schoolgebouw (Speellokaal et Buut) 

Aantal lessen 8 

Totale kosten € 16.00 

Beschikbare plaatsen: 12 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Schaakmat! – groep 5, 6, 7, 8 
Schaken is een tijdloos spel met eeuwenoude wortels! Het wordt gespeeld door jong en oud over de 

hele wereld. Iedereen kan schaken leren, dus jij ook. Het is een strategisch spel, waarbij tactiek ook 

belangrijk is. Schaken is ook goed voor het ontwikkelen van jouw creativiteit en rekenkunde. 

Daarnaast gaan we na de partij altijd analyseren, samen praten we over de partij. Kortom een 

fantastisch spel, dat veel plezier brengt. Je wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken met het 

schaakspel, de koning van de denksporten! Ook als je al kunt schaken ben je welkom. 

 

Groep 5,6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Maandag 14 januari 2019  

Maandag 21 januari 2019  

Maandag 28 januari 2019  

Maandag 04 februari 2019  

Maandag 11 februari 2019  

Maandag 25 februari 2019  

Maandag 04 maart 2019  

Maandag 11 maart 2019  

Maandag 18 maart 2019  

Maandag 25 maart 2019  

Aanbieder(s) Broeks Events 

Docent Frank Tijdeman 

Max. deelnemers 14 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Nina 7A) 

Aantal lessen 10 

Totale kosten € 20.00 

Beschikbare plaatsen: 14 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Architectuur – groep 5, 6, 7, 8 
Bij deze workshop ga je een ontwerp maken voor een gebouw. Dat kan zijn: Een zwembad, een 

clubhuis, een hotel of misschien wel een nieuwe school😉. Hoe wil je dat het gebouw eruit gaat 

zien? Welke zaken zijn belangrijk om aan te denken tijdens het ontwerpen? Je gaat lekker tekenen en 

knutselen en gaandeweg kom je steeds nieuwe vragen tegen. Van welke materialen ga ik het gebouw 

maken, welke kleur wil ik gebruiken? Tijdens deze workshop leer je een idee om te zetten in een 

concreet ontwerp. 

 

Groep 5,6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Maandag 21 januari 2019  

Maandag 28 januari 2019  

Maandag 04 februari 2019  

Maandag 11 februari 2019  

Maandag 25 februari 2019  

Maandag 04 maart 2019  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Manon, 7B) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 10 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Freerunning – groep 5, 6, 7, 8 
Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je zo snel mogelijk over obstakels beweegt. Hierdoor 

ontwikkel je het ultieme gevoel van vrijheid, lichaamscontrole en kracht. Het is geen wedstrijdsport. 

Bij freerunning draait het om de 5-F’s: Fun, Freedom, Fitness, Friendship, Fullfilment. Nu heb je de 

mogelijkheid om Freerunning te leren bij et Buut Breed, in de gymzaal op school. De basis van 

freerunning leer je in de gymzaal waar je in een veilige omgeving traint. Daarna kun je ook buiten 

freerunnen waardoor je de omgeving ontdekt. Door creativiteit ontdek je nieuwe mogelijkheden en 

uitdagingen. Freerunning is voor iedereen! 

 

Groep 5,6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Dinsdag 28 mei 2019  

Dinsdag 04 juni 2019  

Dinsdag 18 juni 2019  

Dinsdag 25 juni 2019  

Dinsdag 02 juli 2019  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) gymzaal Parkstraat 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Techniek is gaaf! – groep 6, 7, 8 
In deze brede school workshop leer je technieken hoe je iets kan laten zweven, hoe je verschillende 

wolken kan onderscheiden, hoe je jezelf kleiner maakt, of juist groter, schrijft in het donker, jezelf 

laat verdwijnen, en hoe het is om een tweeling te zijn. 

Je maakt foto's tijdens je wonderlijke avontuur. En van die foto's maken we in de laatste les een 

digitale krant op de iPad, zodat iedereen kan zien wat je mee hebt gemaakt. 

Je kan elke les zelf kiezen uit de opdrachten. Het maakt niet uit of je er vijf doet, of maar één; dat 

mag je zelf weten. Ze gaan over techniek (zwaartekracht, licht, vergroten en verkleinen, magnetisme, 

en nog meer), of kunstknutselen, of fotografie/stop-motion (fotoanimatie) of dingen uitvinden door 

middel van allerlei proefjes. Elke les heeft weer nieuwe opdrachten, dus je hoeft je niet te vervelen! 

 

Groep 6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 16:00 uur 

Lesdata Donderdag 28 februari 2019  

Donderdag 07 maart 2019  

Donderdag 14 maart 2019  

Donderdag 21 maart 2019  

Donderdag 28 maart 2019  

Donderdag 04 april 2019  

Aanbieder(s) FluXus 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 10 

Locatie(s) Schoolgebouw (Lokaal Manon 7B) 

Aantal lessen 6 

Totale kosten € 12.00 

Beschikbare plaatsen: 10 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Basketbal 2 – groep 6, 7, 8 
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 6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 07 maart 2019  

Donderdag 14 maart 2019  

Donderdag 21 maart 2019  

Donderdag 28 maart 2019  

Donderdag 04 april 2019  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) gymzaal Parkstraat 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 15 
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Et Buut Breed januari – juli 2019 

Trefbal 1 – groep 6, 7, 8 
Trefbal ken je misschien wel; je speelt het ook wel eens tijdens de gymles. Het is een leuk spel, 

waarbij je andere kinderen moet afgooien. Zelf wil je natuurlijk niet afgegooid worden. Daarom leer 

je goed gooien en vangen in deze workshop. En dat de juf je de goede spelregels leert, snap je zelf 

ook wel. Je speelt ook niet steeds hetzelfde spel, want er zijn heel veel verschillende soorten 

trefbalspelen. En als je vader en moeder nu gaan schreeuwen dat het veel te gevaarlijk is, kun je ze 

meteen geruststellen. Je speelt alleen met zachte ballen. Dan kan er niets gebeuren en blijft trefbal 

een heel leuk spel om te spelen voor iedereen. 

 

Groep 6,7,8 

Tijd 14:30 uur tot 15:30 uur 

Lesdata Donderdag 09 mei 2019  

Donderdag 16 mei 2019  

Donderdag 23 mei 2019  

Donderdag 06 juni 2019  

Donderdag 13 juni 2019  

Aanbieder(s) Sportbedrijf Zaanstad / Sportstimulering 

Docent Nog niet bekend 

Max. deelnemers 15 

Locatie(s) gymzaal Parkstraat 

Aantal lessen 5 

Totale kosten € 10.00 

Beschikbare plaatsen: 15 

 

 
 

 


