SKF-Toparrangement nieuw blok nov/dec

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

BSO de Bron/ Blinker – De Blink 1, Bolsward, 06-13908980

SKF-Toparrangement start met een nieuw blok nov/ dec

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

SKF Circus de Bron/ Blinker

SKF Kookpunt de Bron/ Blinker

Koken met Smaak (alle groepen)

Circuslessen van Circus Salto (vanaf

In deze kooklessen ga je experimenteren
met smaken, kleuren, geuren en
ingrediënten. Je zet bij het maken van de
gerechten al je zintuigen in. Wat past
qua smaak bij elkaar, welk kleurenpalet
maakt je gerecht aantrekkelijk, hoe dien
je iets leuk op? Koken is een boeiende
kunst. Vooral als je dit ook nog benadert
vanuit verschillende culturen. Er is zoveel

SKF Atelier de Bron/ Blinker

Schilderen met Maurien!

groep 3)

Schilderen met Marien! (groep 3, 4, 5)

Het motto is: Iedereen doet mee met het

Genieten van schilderen staat voorop.

circus. Dus vind jij het leuk om circus

Deze workshop is een ontdekkingstocht

technieken als ballopen, jongleren, één

in de wereld van kleur, materiaal en

wiel fietsen, draadlopen, diabolo, comedy

vorm. Je leert met een leuke opdracht

en acrobatiek te leren? En vind je het leuk

hoe je een schilderij kunt beginnen, hoe

om een echte circusartiest te zien

je ernaar kijkt, wat kleuren doen of wat

optreden? Schrijf je dan in voor deze

er gebeurt als je dik, dun, groot, klein,

workshops.

donker of licht schildert. Dieren vormen

te ontdekken.

de inspiratiebron voor deze lessen.

Dus proef, combineer, ruik en zet al je
creativiteit in om iets moois en lekkers te
maken. Ga jij de uitdaging aan?

Als afsluiting van de lessen presenteer je
jouw act aan je ouders, broers en zussen

Docent is professioneel kunstdocent

of andere kinderen van school!

Marien Buijs. Zij vindt schilderen het
mooiste, fijnste, boeiendste en meest in-

Begeleiding: pedagogisch medewerker
Dag: maandag
Data: 6/11 (open les) 13/11, 20/11,
27/11, 4/12, 11/12
Tijd: 14:45-16:15 uur

en ontspannende dat er bestaat. En dat

circusartiest en als leerkracht in het

draagt ze graag over in haar leuke lessen.

basisonderwijs. Een ideale combinatie

Voor meer informatie over Marien zie

voor het werk dat hij met veel

www.marineke.com

enthousiasme doet: circustechnieken

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

Docent Sander Balk heeft ervaring als

leren aan kinderen in het basisonderwijs.

Docent: Marien Buijs

Voor meer informatie zie

Dag: maandag

www.circussalto.nl

Data: 15/1 (open les), 22/1, 29/1, 5/2,
12/2, 19/2

SKF
Skeelerclinic
De Bron/
Blinker
Skeeleren met Mark
Inline Sport (alle
groepen)

Docent: Sander Balk

Tijd: 14:45-15:45 uur

Dag: donderdag

Prijs niet BSO of niet op maandag BSO:

Data: 9/11, 16/11, 23/11, 30/11

30 euro.

Tijd: 14:45-15:45 uur
Prijs niet BSO of niet op donderdag BSO:
20 euro.

Start vanaf 15/3/18
Alle groepen
BSO de Bron/ Blinker – De Blink 1, Bolsward, 06-13908980

SKF Kookpunt 2Bron Blinker
Start vanaf 12/3/18 Alle groepen
Meer info op
Shop.kinderopvangfriesland.nl
BSO de Bron/ Blinker – De Blink 1, Bolsward, 06-13908980

