Beste ouders/verzorgers,
In deze folder vindt u het activiteitenoverzicht voor de tweede helft
van het schooljaar 2016-2017.
Inschrijven kan via www.wijheemstede.nl
Veel plezier met het uitzoeken van een leuke activiteit!

Kunst: Kinderatelier
Groep 1 t/m 8
Maak de kleine Picasso of Any Warhol in je los. Kom tekenen,
schilderen, knutselen. Stroop je mouwen op en maak de mooiste
kunstwerken.
Donderdag
:
14:45 tot 16:00 uur
5 lessen
:
31 januari, 7, 14, 28 februari, 7 maart
Kosten
:
€ 30,00 inclusief materiaal
Docent
:
Gaby Godijk
Aantal
:
min. 7 en max. 10 kinderen

Techniek: Techno-science
Groep 5 t/m 8
In deze cursus ga je zelf aan de slag met energie. Kan je een auto op
windenergie laten rijden? Kun je een lampje laten branden met een
aardappel? Doe mee en ontdek het zelf.
Dinsdag :
14:45 tot 16:15 uur
6 lessen :
14, 21, 28 maart, 4, 11, 18 april
Kosten
:
€ 54,50 inclusief materiaal
Docent
:
Annette Vorderhake
Aantal
:
min. 7 en max. 10 kinderen
Bewegen: Yoga Kids
Groep 1 t/m 4
Kinderyoga is een mix van lekker bewegen, plezier en aandacht. Al op
jonge leeftijd kun je spelenderwijs je aandacht en zelfvertrouwen
versterken, een sterk en soepel lichaam ontwikkelen en leren je
gevoelens te uiten. Plezier staat voorop tijdens de les. Elke les werken
we met een thema waarbij we dansen, knutselen, bewegen en spelen.
Dinsdag
:
14:45 tot 16:15 uur
4 lessen
:
14, 21, 28 maart, 4 april
Kosten
:
€ 35,00 inclusief materiaal
Docent
:
Mira Bruggeman
Aantal
:
min. 7 en max. 10 kinderen

Sporten met Niels: Kinderhockey
Groep 1 t/m 4
Vind jij het leuk om met elkaar te sporten in de gymzaal, en houd je
van een beetje actie?! Dan is kleuterhockey wat voor jou! Op een leuke
en veilige manier leren we spelenderwijs de beginselen van hockey.
Dinsdag
:
14:45 tot 16:00 uur
5 lessen
:
11, 18 april, 9, 16, 23 mei
Kosten
:
€ 35,00 inclusief materiaal
Docent
:
Niels Huibrechtse
Aantal
:
min. 10 en max. 20 kinderen

Kinderboksen
Groep 4 t/m 7
Door het kinder- boksen leren kinderen hun eigen grenzen te
verkennen. Ze kunnen hun energie kwijt, ‘t is heel goed voor conditie,
motoriek en zelfvertrouwen. Tijdens de cursus gaan we aan de slag met
leuke spelvormen van boksen. Uiteraard werken we met veilige
materialen en met echte kinder- boks handschoenen.
Dinsdag :
14:45 tot 16:00 uur
4 lessen :
30 mei, 13, 20, 27 juni
Kosten
:
€ 28,00 inclusief materiaal
Docent
:
Niels Huibrechtse
Aantal
:
min. 10 en max. 20 kinderen

Minimabeleid van de gemeente Heemstede.
Als uw kind graag aan een activiteit mee wil doen en u heeft daar niet
genoeg financiën voor, dan heeft de gemeente Heemstede een regeling
voor u. Mensen die willen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve
activiteiten, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding als het
inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm per jaar.
Voor meer informatie: www.heemstede.nl.
Ook kunt u informatie krijgen bij het Loket Heemstede, geopend op
werkdagen tijdens de ochtenduren, in het gemeentehuis.

Extra informatie
De activiteiten sluiten direct aan op de schooltijden. De activiteiten vinden
plaats in een lokaal van de Crayenesterschool. Voordat de les start, kan uw kind
zijn/haar zelf meegebrachte hapje en drankje nuttigen en nog even lekker
ontspannen. De docent is hierbij aanwezig. Kleuters worden opgehaald uit de
klas en de rest kan zelfstandig naar de activiteit toe.
Kinderen die op het betreffende dag staan ingeschreven bij de Casca-BSO,
krijgen 20% korting op de activiteit. Na afloop worden zij opgehaald door een
pedagogisch medewerker. Wilt u van de korting gebruik maken, dan kunt u dit
op het online-aanmeldingsformulier bij het onderdeel 'opmerkingen' vermelden.

Inschrijven

We ontvangen de inschrijving graag via www.wijheemstede.nl waar u het
online inschrijfformulier voor de gekozen activiteit invult.

Betaling

Op het inschrijfformulier vult u de machtiging in waarna, bij voldoende
deelnemers, het bedrag wordt afgeschreven. De deelnemersbijdrage is, indien
van toepassing, inclusief materiaalkosten.

Voorwaarden

· Activiteiten gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.
· Inschrijven is bindend. Bij annulering na inschrijving tot een week voor de
startdatum wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht en binnen een
week voor aanvang van de cursus en na de startdatum wordt het gehele bedrag
in rekening gebracht.
· Afwezigheid bij de les graag doorgeven via info@wijheemstede.nl.
· Een gemiste les kan niet ingehaald worden.
· Mocht het voorkomen dat een les uitvalt door onvoorziene omstandigheden,
dan wordt de les op een later tijdstip ingehaald. Berichtgeving gaat via e-mail.
· WIJ Heemstede is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde
spullen, schade aangebracht door uw kind of lichamelijk letsel.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WIJ Heemstede:
Lies Leen
- lleen@wijheemstede.nl - tel.: 548 38 28
Annelies Thijs – athijs@wijheemstede.nl – tel.: 548 38 28

Casca en Welzijn Ouderen Heemstede zijn samengevoegd tot één
Welzijnsorganisatie: WIJ Heemstede.
De naam Casca blijft bestaan voor de kinderopvang en BSO.
De Luifel
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
Tel: 548 38 28 info@wijheemstede.nl
Meer informatie over andere leuke activiteiten en
cursussen bij WIJ Heemstede: www.wijheemstede.nl

