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Januari 2015 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Middels deze activiteiten nieuwsbrief willen we u informatie geven over de naschoolse activiteiten 

die plaatsvinden dit jaar op basisschool De Violier. Vorig jaar was het een groot succes en dit willen 

we graag doorzetten naar dit jaar. 

Hieronder vindt u welke activiteiten er plaatsvinden en ook vindt u de mogelijkheid om uw 

kind(eren) in te schrijven. Elke activiteit bestaat uit 6 lessen en de 7e keer is er een presentatie 

waarvoor u natuurlijk bent uitgenodigd.  

U kunt zich inschrijven door de naam van uw kind, de groep en de activiteit te mailen naar 

kidstime@komkids.com voor 1 februari (voor de eerste periode). Voor de tweede periode kunt u 

inschrijven tot 1 maart. 

U krijgt vervolgens een bevestigingsmail  als uw kind geplaatst is voor de activiteit. Daarna ontvangt  

u een formulier om in te vullen. Hierop vult u dan de gegevens in  van uw kind, zodat wij rekening 

kunnen houden met allergieën, bijzonderheden en u eventueel in nood kunnen bereiken.  

Er wordt dan ook van uw kind(eren) verwacht om alle 7 lessen aanwezig  te zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Violier en KidsTime 

 

Periode 1 

Gitaar leren spelen    

Wist je dat een gitaar al bijna 500 jaar bestaat? En dat de meeste gitaren 6 snaren hebben? Lijkt het 

je leuk om zelf gitaar te leren spelen, geef je dan nu op voor de cursus! Aan het eind van deze cursus 

kan je zelf een kort liedje spelen. 

Groep:  4 en 5 

Dag:  maandag 9 febr, 16 febr, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart 

Presentatie: 30 maart 

Tijd:  15.15-16.30 uur 

Kosten:  € 15,00 

Maximaal 10 deelnemers per activiteit 

 

Groep:  6 t/m 8 

Dag:  dinsdag 10 febr, 17 febr, 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart 

Presentatie: 31 maart 

Tijd:  15.15-16.30 uur 

Kosten:  € 15,00 

Maximaal 10 deelnemers per activiteit 
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Cupcakes en taarten decoreren 

Houd je ook zo van cupcakes en taarten bakken en deze zo mooi mogelijk te versieren? 

Geef je dan nu op voor de workshop, cupcakes en taarten decoreren en leer hoe je prachtige roosjes 

en figuurtjes maakt, een lekkere taart bakt en hoe je het beste koekjes versiert. 

Groep:  4 t/m 8 

Dag: woensdag 11 febr, 18 febr, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart 

Presentatie: 1 april 

Tijd:  12.15 – 13.30 uur 

Kosten:  € 15,00 

Minimaal 10 deelnemers om de activiteit door te laten gaan. 

 

Streetdance 

Kan jij ook nooit stilstaan en dans je op alle muziek die je hoort, dan is streetdance echt iets voor jou! 

Je leert verschillende dansen op popmuziek en misschien kan je zelf ook wel meedenken in de 

choreografie? 

Groep:   4 t/m 6 

Dag:   6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart, 10 april, 17 april (groep 4 ook schoolreis 

maar zij zijn op tijd terug) 

Presentatie: 24 april ( tevens  Koningsdag, wat een actieve dag hebben deze kinderen zeg!) 

Tijd:  15.15-16.30 uur 

Kosten:  € 15,00 

Minimaal 10 deelnemers om de activiteit door te laten gaan. 

 

 

Periode 2 

 

Excursie 

Op boerderij 't Geertje kun je de boerderij van vroeger beleven. Alle landbouwdieren worden er 

kleinschalig gehouden. Zo zijn er melkgeiten, melkkoeien, varkens, schapen, kippen, konijnen en 

paarden. Houd je ook van dieren en vind je het leuk om ze te aaien? 

We gaan met de KomKids Express. (ovb van 20 kinderen). De lunch zit inbegrepen in de prijs. 

Data:   woensdag 20 mei 

Groep:   4 t/m 8 

Tijd:   12.15-16.30 uur 

Kosten:  € 15,00 

Minimaal 10 deelnemers om de activiteit door te laten gaan. 
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Toneelspel    

Bij de cursus toneelspel schrijven jullie zelf een toneelstuk. Jullie schrijven met behulp van een 

professional zelf de personages, het verhaal, bedenken de kleding en organiseren de voorstelling. 

Tijdens de voorstelling wordt er gefilmd en krijg je je eigen toneelstuk mee op dvd. 

Groep:  4 t/m 8  

Dag:  vrijdag 17 april, 24 april, 15 mei (hemelvaart, wordt nog aangepast), 22 mei, 29 mei, 

5 juni 

Presentatie:  12 juni (schoolreis! Deze datum wordt nog aangepast!) 

Tijd:   15.15- 17.00  

Kosten:  € 15,00 

Minimaal 10 deelnemers om de activiteit door te laten gaan. 

 

Ben jij een dj?! 

Nederlandse dj’s zijn beroemd over de hele wereld. Vind jij het leuk om te leren hoe je muziek moet 

draaien als dj? Wat voor verschillende stijlen heb je in de muziek en wil je ook wel eens zelf draaien, 

geef je dan nu op. 

Groep:  7 en 8 

Dag:  woensdag 15 april, 22 april, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni 

Presentatie:  10 juni 

Tijd:   12.15 – 13.30 uur  

Kosten:  € 15,00 

Maximaal 10 deelnemers per activiteit 

 

 

 

 

 

 


