OVERIGE KINDERACTIVITEITEN IN ACTIVITEITENCENTRUM DE MOLENWERF
Ouders/kinderen komen bij deze activiteiten zelf naar activiteiten-centrum
de Molenwerf, naast de school. Deze activiteiten sluiten niet aan op de
schooltijden. Voor inschrijven en voorwaarden: www.wijheemstede.nl.
Knutselclub 5-10 jaar
Losse woensdagmiddag-activiteit, per keer beslissen of je meedoet.
Elke woensdag kun je weer volop komen knutselen. Jongens en meiden van
5 tot en met 10 jaar zijn meer dan welkom. We maken mooie kunstwerken
aan de hand van de jaargetijden of de feestdagen met klei, stof, hout en
papier.
Woensdag
:
13:30 tot 15:00 uur
Kosten
:
€ 5,- per keer of € 22,50 voor 5x
Start
:
11 januari, daarna iedere woensdag
met uitzondering van schoolvakanties
Medewerkers
:
Renate Hendriks en Mariëlle Castelein
Aantal
:
max. 15 kinderen
Per keer aanmelden bij de receptie van WIJ Heemstede: tel. 548 38 28
Houtbewerking 1.7t/m10 jaar beginners en 2. 11+ en gevorderden
Zagen, beitelen, boren en timmeren. Je leert met echt timmermansgereedschap te werken. Kinderen kunnen in overleg met de docent werken
aan een eigen project. Materiaalkosten voor eigen grote ontwerpen vallen
buiten de cursusprijs.
Donderdag
: 1. 16.00 tot 17.30 uur
2. 18.00 tot 19.30 uur
Kosten
: € 98,00 incl. materiaal
Start
: 22 september, 12 lessen
Medewerkers
: Fred van der Pols
Aanmelden :
www.wijheemstede.nl
Capoeira 8 t/m 12 jaar
Capoeira is dé Braziliaanse martial art waar sportiviteit, gevecht,
dans, acrobatiek en muziek samenkomen. Maar vooral ook een
lekkere work-out om fit en soepel te worden. Open Inloop lessen.
Woensdag
: 15.00 tot 16.00 uur
Kosten
: € 2,50 per les, betalen bij binnenkomst
Start
: 1 maart, 10 lessen in de bewegingsruimte in de Luifel

Knutselclub (5-10 jaar)
Iedere woensdag kun je weer volop komen knutselen. Jongens en meiden
van 5 tot en met 10 jaar zijn meer dan welkom. Er worden hele mooie
kunstwerken gemaakt met klei, stof, hout en papier die vaak te maken
hebben met de jaargetijden of met de feestdagen.
De begeleidsters Renate en Mariëlle bedenken iedere week iets anders.
De club is van 13.30-15.00 uur in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. De kosten per keer zijn: € 5,-,
een kaart voor 5 x kost € 22,50.
De kinderen van tevoren per keer aanmelden bij de receptie in de Luifel
of via telefoon 548 38 28.

programma januari en februari
Woensdag 11 januari
Vilt prikken

Woensdag 1 februari
Schilderij maken

De kinderen prikken vilt om
een piepschuim bolletje, zo
ontstaat een schattig
beestje.

Schilderen is superleuk! Heb jij wel eens je
eigen schilderij gemaakt? Met schilderstape en
verf ga je vandaag aan de slag.

Woensdag 18 januari
Uiltje van klei
Uilen zijn grappige dieren, ze
kunnen hun kop helemaal
ronddraaien en hebben prachtige
ogen. Vandaag maken de kinderen
er een van klei.

Woensdag 25 januari
Porselein schilderen
Met speciale porselein
stiften beschilderen de
kinderen een beker of
bord.

Woensdag 8 februari
Vriendschapsbandje
Het is bijna Valentijnsdag en
dat gaat vooral over liefde en
vriendschap. Aan wie geef jij
het vriendschapsbandje dat je
vandaag maakt?

Woensdag 15 februari
Carnavalsmasker
Wat gaat de tijd snel… het
Carnaval is er alweer!
De kinderen beschilderen een
grappig carnavalsmasker van
hout op en stokje. Je kunt
kiezen uit een dier, prinses of jongen.

Woensdag 1 maart
Verrassing!
Wat maken we vandaag? Dat hoor je als je
komt. Het is zeker iets leuks!

Aanmelden en informatie:

wijheemstede.nl

ma-do van 9-16 u/vr 9-12 u, tel 548 38 28, de Luifel, Herenweg 96, Heemstede

