
Beste ouders/verzorgers, 
 
We gaan binnenkort weer van start met naschoolse activiteiten! Vanaf maandag 16 september begint 
het programma met opnieuw een gevarieerd aanbod aan activiteiten. We hebben verschillende 
workshops zoals dans, techniek, muziek en musical voor verschillende leerjaren.  
 
De agenda voor het naschoolse aanbod vindt u onder dit bericht. Hierin is bij elke workshop kort 
beschreven wat uw kind daar kan doen. Let goed op de vermelde data, er staan namelijk workshops 
bij die zowel vóór de herfstvakantie starten als na de herfstvakantie.  
 
Als uw kind mee wil doen, vul dan het formulier in via deze link:  
https://forms.gle/v75TmeMTLaCA3hmK7  
 
Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Kirsten Schaapman, zij is op woensdag bereikbaar bij De 
Expeditie of per e-mail op: naschools.delaarwest@gmail.com. Inschrijven kan alleen via het formulier. 
 
U kunt uw kind inschrijven tot en met DONDERDAG 12 september. Dan krijgt u z.s.m. via de mail 
te horen of er plek is. 
 
Kosten? €1,00 per les. 
 
Kinderen kunnen het totaalbedrag (bijv. 4 lessen is 4 euro) voor aanvang van de gekozen workshops 
in een envelop inleveren bij de eigen groepsleerkracht. 
Na inschrijving verwachten we ook dat uw kind élke les van dit blok aanwezig is. U bent er zelf 
verantwoordelijk voor dat uw zoon/dochter op tijd bij de desbetreffende workshop aanwezig is.  
 
Denk aan wat extra eten en drinken na schooltijd zodat uw zoon/dochter met een gevulde maag aan 
de workshop begint. En denk aan sportkleding (broek, shirt en binnenschoenen) wanneer u uw kind 
hebt opgegeven voor een bewegingsactiviteit.  
 
De workshop-locatie staat bij de workshop aangegeven. Ter info:  
(Splits)lokaal, De Expeditie: Dit is een lokaal in basisschool De Expeditie, naast het lokaal van meester 
Roy, groep 8C. 
 
Speelzaal: Is de lege speelzaal in de gezamenlijke ruimte, tegenover de tribune. Ingang Partou.  
 
Sporthal De Laar West: één van de zalen in de sporthal. Hier gymmen de kinderen ook.  
 
Wij wensen iedereen veel plezier bij de activiteiten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kirsten Schaapman 
Coördinator Naschools aanbod de Laar West 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/v75TmeMTLaCA3hmK7
mailto:naschools.delaarwest@gmail.com


Agenda Naschoolse activiteiten in Brede school De Laar West!  
 

Heb je altijd al willen dansen? Hou je van sporten en bewegen? Vind je het leuk om met een 
schroevendraaier en ijzerzaag te werken? Binnenkort starten er een paar leuke en leerzame 
activiteiten voor kinderen van De Expeditie en de Laarakker.  
 
MAANDAG 
 
KIDS STREETDANCE             4 lessen Sporthal De Laar West 
15.00 - 16.00 uur voor groep 3-4 
Kerima geeft 4 swingende stoere danslessen, voor meisjes en jongens. Kinderen gaan aan de slag 
met ritmes, danspasjes, ritmes herkennen en bewegen op muziek.  
De eerste les (maandag 16 sept) is een intro les waar alle kinderen die zich hiervoor opgegeven 
hebben mogen meedoen. Vind je het daarna nog steeds leuk, dan kan je nog 3 lessen mee dansen. 
(www.dansstudiokerima.nl)  
 
 
DATA STREETDANCE  
Maandag 16 september 
Maandag 23 september 
Maandag 30 september 
Maandag 7 oktober 
 
 
KLEUTERMUSICAL 6 lessen Speelzaal  
15.00 - 15.45 uur voor groep 1-2-3 
Kim Verdult van kindcentrum IKKE is docent/therapeut en heeft een programma speciaal gericht op 
kleuters waarin vooral plezier maken voorop staat. Ze gaan aan de slag met kleuterdans(jes), zingen 
liedjes met gebaren, lopen rond als hond en poes en fladderen als vlinders. 
 
Haar doel is om kinderen zelfverzekerder te maken en daarbij probeert ze kinderen hun eigen 
talenten te laten ontdekken door op een creatieve manier uiting te geven aan hun rol en beleving. 
Kinderen die gevoelig zijn of een vorm van faalangst hebben, kunnen zeker heel veel baat hebben bij 
de musicallessen. 
 
DATA KLEUTERMUSICAL 
Maandag 16 september 
Maandag 23 september 
Maandag 30 september 
Maandag 7 oktober 
Maandag 21 oktober (Let op! Basisschool De Expeditie studiedag) 
Maandag 28 oktober 
 
 
MUSICALLESSEN 6 lessen Speelzaal  
15.00 - 16.30 uur voor groep 4-5-6 
Hierbij leren de kinderen onder begeleiding van Kim Verdult van kindcentrum IKKE de 
basisvaardigheden en worden er korte toneelstukken, scene uit bekende en onbekende musicals 
geoefend en zingen we onder andere musicalliedjes. Kinderen gaan aan de slag met toneelspelen, 
zingen en dansen.  

http://www.dansstudiokerima.nl/


(www.kindcentrumikke.nl)  
 
DATA MUSICALLESSEN 
Maandag 4 november 
Maandag 11 november 
Maandag 18 november 
Maandag 25 november 
Maandag 2 december 
Maandag 9 december 
 
STREETDANCE             6 lessen Sporthal De Laar West 
15.00 - 16.00 uur voor groep 5-6 
Kerima geeft 4 swingende stoere danslessen, voor meisjes en jongens. Tijdens deze lessen gaan de 
kinderen met z’n alle werken aan een echte choreografie. In de eerste les gaan ze een gezamenlijk 
thema bedenken en met dat thema gaan ze dansend aan de slag. De laatste les laten ze de ouders 
graag zien wat ze geleerd hebben!  
(www.dansstudiokerima.nl)  
 
DATA STREETDANCE  
Maandag 28 oktober 
Maandag 4 november 
Maandag 11 november 
Maandag 18 november 
Maandag 25 november 
Maandag 2 december  
 
KNUTSELCLUB 6 lessen Locatie volgt 
15.00 - 16.00 uur voor groep 3-4-5 
Jolanda van atelier De Boog uit Elden komt met heel veel teken- schilder en knutselmaterialen naar 
school. Samen met haar maak je een plan wat je wil maken, en zij helpt je om dat voor elkaar te 
krijgen. 
(www.deboogcoaching.nl)  
 
DATA KNUTSELCLUB 
Maandag 28 oktober 
Maandag 4 november 
Maandag 11 november 
Maandag 18 november 
Maandag 25 november 
Maandag 2 december  
 
 
JUDO 6 lessen  Sporthal de Laar West 
15.00 - 15.45 uur voor groep 2-3 
16.00 - 17.00 uur voor groep 4-5-6 
Bram Lichtenberg is voormalig judokampioen, nu trainer bij Budo sport Arnhem en gymleerkracht.  
Tijdens de judolessen zullen de beginselen van de judo worden aangeleerd. Ook de waarden van judo 
zoals respect, samenwerken, discipline, beheersing en weerbaarheid staan centraal binnen deze 
lessen. Dat betekent dat de judolessen je helpen om te leren je eigen grenzen aan te geven, die van 
andere te herkennen en accepteren, om (nog) beter samen te werken en voor jezelf op te komen. 
(www.sportius.nl)  
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DATA JUDO 
Maandag 28 oktober 
Maandag 4 november 
Maandag 11 november 
Maandag 18 november 
Maandag 25 november 
Maandag 2 december  
 
DINSDAG 
 
KIDSBAND - BANDLES  10 lessen Locatie volgt 
15.00 - 16.00 uur voor groep 5-6-7 
Herman Hendriks van Hermans Herrie is een zeer ervaren muzikant en muziekdocent 
Hij heeft jarenlange ervaring als bandcoach, en geeft al vanaf 2006 workshops en bandlessen aan 
kinderen. In de Kidsband gaan de kinderen met elkaar in een bandje spelen. Er staat een complete 
set instrumenten: Een drumstel, elektrische gitaren, een basgitaar, keyboards en microfoons. De 
eerste twee lessen mogen de deelnemers alle instrumenten uitproberen. Daarna gaan ze in een vaste 
samenstelling werken aan eigen liedjes en zelfgekozen covers.  

De muzikanten hoeven geen noten te kunnen lezen, en zowel beginners als gevorderden zijn welkom! 
(www.hermansherrie.nl)  

DATA KIDSBAND - BANDLES 
Dinsdag 17 september (intro les) 
Dinsdag 24 september 
Dinsdag 1 oktober 
Dinsdag 8 oktober 
Dinsdag 22 oktober 
Dinsdag 29 oktober 
Dinsdag 5 november 
Dinsdag 12 november 
Dinsdag 19 november  
Dinsdag 26 november 
Dinsdag 3 december 
 
KINDERYOGA 4 lessen Locatie volgt 
15.00 - 15.45 uur voor groep 1 t/m 5 
(juf) Kika van Koning Zwaan verzorgt yogalessen voor kinderen en families. De oefeningen die je 
doet, helpen je lijf sterk en soepel te maken. Het is niet alleen goed voor je spieren maar ook 
voor de binnenkant van je lijf! Je leert je ontspannen of juist te concentreren. Dat kan je goed 
helpen op school en vergroot je zelfvertrouwen! Bij de laatste les zijn ouders ook van harte 
welkom! 
(Ronde 1 = voor de herfstvakantie ronde 2 = na de herfstvakantie)  
 
DATA KINDERYOGA RONDE 1 
Dinsdag 17 september 
Dinsdag 24 september 
Dinsdag 1 oktober 
Dinsdag 8 oktober 
 
 

http://www.hermansherrie.nl/


DATA KINDERYOGA RONDE 2 
Dinsdag 22 oktober 
Dinsdag 29 oktober 
Dinsdag 5 november 
Dinsdag 12 november 
 
 
DONDERDAG 
TECHNIEK 4 lessen locatie volgt 
15.00 - 16.00 uur voor groep 4-5-6 
Helma van Technoplanet komt langs met al haar materialen en gereedschappen. Ze gaat je leren hoe 
je zelf een werkende windmolen kan maken die elektriciteit opwekt, of een zonnewekker die echt af 
gaat als de zon op komt en andere gave stukken. 
 
DATA TECHNIEK  
Donderdag 19 september 
Donderdag 26 september 
Donderdag 3 oktober 
Donderdag 10 oktober  
 


