SKF-Toparrangement nieuw blok sept/nov

Dus wil je mee doen, geef je dan nu op!

HET SKF TOP-ARRANGEMENT:

KUNST, CULTUUR EN SPORT VOOR
IEDEREEN OP DE BRON/ BLINKER!
Wat is het TOP-Arrangement?

Waarom het TOP-Arrangement?

Het TOP-Arrangement is het speciale
activiteitenprogramma van de SKF voor
alle kinderen van school. Het vindt
plaats aansluitend aan de schooltijd.
Het programma brengt kunst, cultuur,
natuur en sport dichtbij uw kind.

Talentontwikkeling is een van de pijlers
van ons pedagogisch beleid. Met het
TOP-Arrangement geven we hier
concreet vorm aan.

Lessen in onder andere theater, dans,
muziek, fotografie, beeldende kunst,
natuur, koken en sport vinden plaats op
of rond school. Deze lessen zijn gericht
op culturele en sportieve ontwikkeling.
Uiteraard is er volop aandacht voor
plezier, onderzoek, ontdekking en de
eigenheid van uw kind. Het programma
wordt verzorgd door inspirerende
pedagogisch medewerkers en externe
experts.
Per school staan de activiteiten op
shop.kinderopvangfriesland.nl (zonder
www). Kies daar Bso de Bron/ Blinker
en u ziet het actuele
activiteitenaanbod.

Top! Activiteiten

Voor wie is het TOP-Arrangement

bedoeld?

De school van uw kind is in beweging.
Schooltijden, visie of beleid veranderen.
De Stichting Kinderopvang Friesland
staat in nauw contact met de school en
verandert mee. Zo passen wij onze
tijden en activiteiten aan wanneer het
nodig is om de dagindeling voor u en uw
kind te verbeteren.

Het TOP-arrangement is bedoeld voor
alle kinderen van de Bron/ Blinker.
Kinderen die (nog) niet op de BSO zitten
kunnen ook meedoen met de
activiteiten. Meer informatie over
activiteiten en de kosten kunt u op onze
webshop vinden. Voor de kinderen van
de BSO zijn de activiteiten een extra
service. Op de dag van opvang zijn ze
daarom meestal kosteloos.

Schrijf vanaf NU in via
shop.kinderopvangfriesland.nl
(zonder www)
Maar wees op tijd
want VOL = VOL!

Stichting Kinderopvang Friesland biedt
op alle dagen buitenschoolse opvang
aan. Een korte middag is van 14.(00)1516.(00)15. De lange middag duurt
van14.(00)15-18.00 uur. Uiteraard
wordt vrij gespeeld in deze tijd.
Bovendien op vraag van kinderen
worden activiteiten ondernomen. Meer
weten? Neem contact op!
Stichting Kinderopvang Friesland
Contactgegevens algemeen:
Telefoon: 0517-380680. E-mail:
info@kinderopvangfriesland.nl
www.kinderopvangfriesland.nl
Contact TOP-Arrangement:
top@kinderopvangfriesland.nl
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SKF-Toparrangement start met een nieuw blok sept/nov 2018
SKF creatief op de Bron/

Dus wil je mee doen, geef je dan nu op!

SKF Danshuis Bron/ Blinker 2

Blinker
Blok 2

Blok 2

Beeld maken van Papier Mache!

Streetdance met Dance Company

(alle groepen)

058 (groep 4 t/m 8)

In deze lessen kun je lekker aan de gang
met je creativiteit. Je maakt een beeld

Streetdance is een dansvorm die in de jaren
‘ 90 is overgewaaid uit de straten van
Amerika. Het is een van de meest populaire

van Papier Mache. Ontwerp je beeld

dansstijlen die we op de wereld kennen. Het is

eerst op papier, zoek materiaal bij

een dansvorm met veel pasjes en

elkaar, ga lekker bouwen,vouwen en

armcombinaties. Streetdance is een hele leuke

vormen. En schilderen natuurlijk, om de

teamsport voor jongens en meisjes waarbij je

puntjes op de i te zetten. Wil jij een paar

al je spieren gebruikt. Dansen doe je samen in

weken creatief aan de slag? Geef je dan

een groep. Met elkaar werk je aan een dans,

op!

die je gezamenlijk zo goed mogelijk uitvoert
en waarin je je helemaal kunt uitleven.
Dance Company 058 is een dansschool die

Begeleiding: pedagogisch medewerker
Dag: donderdag
Data: 8/11 (open les), 15/11, 22/11, 29/11,
6/12, 13/12
Tijd: 14:45-15:45 uur
Prijs niet BSO of niet op donderdag BSO: € 20
euro.

onder leiding staat van Meysam Zeynalabedin.

SKF skeelerclinic op de Bron/
Blinker
Blok 3

Skeeleren met Mark Inline Sport
(alle groepen)
Ben je avontuurlijk en wil je graag leren
skeeleren met gave obstakels? Dan moet je
zeker meedoen bij de lessen van Mark. Mark
kan zelf erg goed skeeleren en leert graag aan
kinderen de techniek, maar voor de kinderen
die al wat meer willen zijn er gave obstakels
en leuke spellen te doen!
Je mag je eigen skeelers of step meenemen.
Heb je zelf geen skeelers of een step? Geen
probleem, Mark heeft voor jou skeelers,
polsbescherming, elleboogbescherming,
kniebescherming en hoofdbescherming te
leen.

Bij DC058 leer je dat dans meer is dan pasjes
achter elkaar zetten. Ze stimuleren ook om je
mimiek en je inlevingsvermogen te gebruiken.

Docent: Mark Uijttenboogaart

Zo leer je een dans op je eigen manier te
interpreteren en uitvoeren. Je uitstraling

Dag: maandag

maakt voornamelijk de meeste indruk en
hiermee zet je een persoonlijke stempel op de

Tijd: 14:45-15:45 uur

dans. Professionele dansdocenten halen het
beste uit jou! Jouw talent en persoonlijke

Data: 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2

groei staan bij ons voorop. Meer informatie op
www.DC058.nl

Prijs niet BSO of niet op maandag BSO: 25
euro.

Meer info:
Shop,kinderopvangfriesland.nl
Locatie Bron Blinker

Docent: professionele docent van DC 058
Dag: Dinsdag
Tijd: 14:45-15:45 uur
Data: 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12
Prijs niet-BSo of niet op dinsdag BSO: 30 euro.
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