Naschoolse activiteiten
Tussen voorjaars- en meivakantie 2018
Toegankelijk voor leerlingen van

Brede school de Drait.
Vakantie frans
Gaan jullie deze zomer naar
Frankrijk op vakantie??
En wil je zelf wel eens een ijsje
halen of een lekker stokbroodje.
Hoe doe je dat, wat zeg je dan in
het frans??
Voor kinderen uit de groepen 6,7,8.

Koken
Leuke en vooral lekkere en
gezonde dingen maken o.l.v. een
echte kok, Berber Rietdijk.
Zeer succesvol.
Capaciteit 10 kinderen!
Oproep! Omdat er zo veel kinderen
mee willen doen zijn we op zoek
naar nog een vrijwilliger die het
leuk vindt met kinderen te koken.
Ook een keukenhulp is zeer
welkom. Melden graag bij
c.meestringa@pcbosmallingerland
.nl

Op de
vrijdagmiddag van
13.00-14.00
data: 16, 23, 30
maart, 6, 13, 20
april 2018,
gegeven door het
Taleninstituut
Drachten,
Bijdrage € 6,gepast en ineens
bij de eerste keer

Nu zijn de
kinderen van de
groepen 1-4 aan
de beurt die de
eerste periode nog
niet mee konden
doen. Voor nieuwe
aanmeldingen is
deze periode
helaas geen plaats
meer. Op
donderdagmiddagen van
15.30-16.30 in het
handenarbeidlokaal

Peuter/
kleutergym
Voor kinderen van de
peuterspeelzaal en de groepen 1
en 2. Extra gym onder deskundige
leiding.
Uitstekend voor de motorische
ontwikkeling van uw kind.

Buitenspel op het plein
Gratis toegankelijk!
Onder deskundige leiding van
ciossers.

Kinderkoor
o.l.v. Hans Jonker en
pianist Bertrand Pragt
Iedere woensdagmiddag tot de
zomervakantie van 12.45 tot 13.30
uur. Lunch eten op school onder
begeleiding.

Iedere
woensdagmiddag
(m.u.v. de
schoolvakanties)
van
13.30 tot 14.30.
In het speellokaal
van de MeanderI

Gratis
toegankelijk!
Opgave niet nodig
Iedere
woensdagmiddag
(m.u.v. de
schoolvakanties)
van
13.30 tot 14.30.
Op het plein
achter de school.
Opgave niet nodig.
Bijdrage voor de
tweede periode
tot de
meivakantie:
€ 6,-, gepast en
ineens bij de
eerste keer. Doe je
al mee? Dan ga je
natuurlijk door.
Wil je er ook bij,
meld je dan aan.

Kinderen die naar de BSO gaan, mogen gratis deelnemen aan de
NSA. We ontvangen wel graag een aanmelding via de mail.
Aanmelden
Email adres
Onder vermelding van
betaling
pauzehap
Wachten op uw kind?

Tot uiterlijk woensdag 7 maart 2018
j.goddijn@opo-furore.nl, of
c.meestringa@pcbosmallingerland.nl
Naam kind, activiteit, telefoonnummer, school, groep en
eventuele bijzonderheden.
Uitsluitend contant en gepast bij aanvang van de eerste les.
Voor na schooltijd kunt u een pauzehap en wat drinken
meegeven. Water drinken mag natuurlijk altijd.
Vriendelijk verzoek van beheer; we hebben u graag te gast,
maar wees geen last. Laat de ruimte weer netjes achter.

