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SKF Kunst en Theater
Kunst en Theater (groep 1-4)
Karin van Berne gaat aan het werk met beeldende
kunst en theater. Inspiratiebron voor deze workshops
is een thema of een verhaal dat tot de verbeelding
spreekt. Je geeft aan dit verhaal je eigen invulling en
maakt attributen om mee te spelen. Je speelt met je

eigen fantasie en ontdek wat er allemaal mogelijk is.
Docent: Karin van Berne
Dag: donderdag
Tijd: 14:30-15:30 uur
Data: 9/3 (open les), 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4
Prijs niet BSO of niet op donderdag BSO: 30 euro

Opvang vormen

stem, je lichaamstaal en je fantasie en brengt jouw
eigen beeld en personage tot leven. Zo geven we

Kinderdagverblijf
0-4 jaar
Openingstijden:
Maandag tm vrijdag 7.00-18.15
Tel: 06-13512959

invulling aan het verhaal, iedereen heeft zijn eigen rol
en is een aanvulling op het geheel.

Karin van Berne is een veelzijdig kunstenaar die

Peuteropvang De Bron/ Blinker
2-4 jaar
Openingstijden:
Dinsdag tm vrijdag 8.15-11.45
Tel: 06-13908980

beeldende kunst, fotografie, interieurontwerp en
theater mixt. Ze heeft bovendien de BIK opleiding
gedaan (Beeldend Kunstenaars in de Klas) en
heeft dus kennis van kunst en kinderen. Ze haalt de
kunstenaar in je naar boven, ga aan de slag met je

SKF uurtje BSO Aktief
Bewegen, kunst of natuur (alle leeftijden)

Tijd: 14:30-15:30

Je komt een uur op de BSO om actief aan de slag te
gaan met de pedagogisch medewerker. Je overlegt met

Data: 7/3 (open les), 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4

de groep en met de begeleider wat je leuk vindt om te
doen en de pedagogisch medewerker bereidt de

Prijs niet BSO o f niet op dinsdag BSO: 24 euro

activiteit voor. De ene keer kan het zijn dat je op
ontdekkingstocht gaat in de natuur, de andere keer
doe je een sportspel op het plein. Of je maakt je eigen
kunstwerk. Elke keer is een verrassing wat het wordt,
maar in ieder geval ben je actief bezig.

Begeleiding: pedagogisch medewerker Atsje

Dag: dinsdag

POV/ BSO/ KDV De Bron/ Blinker

Peuteropvang De Stampertjes
(Huylckenstein)
2-4 jaar
Openingstijden:
Maandag tm Vrijdag 8.15-11.45
Tel: 06-13492710/06-13540164
Buitenschoolse opvang
4-12 jaar
Openingstijden:
Maandag tm vrijdag
7.00-8.30/ 14.00-18.15
Tel: 06-13908980
Voor meer informatie komt u
gerust eens langs of u kunt bellen
naar de locatie en/of ons
hoofdkantoor
0517-380680.
Of kijken op onze website
www.kinderopvangfriesland.nl/br
onblinker

