DE TALENTENSCHOOL RONDE 5
17 juni, 24 juni, 1 juli 2017

De laatste ronde van de talentenschool voor dit schooljaar. Ook broertjes en zusjes mogen meedoen!!!
Aanmelden kan via e-mail, of door het uitprinten en inleveren van dit ingevulde formulier uiterlijk
woensdag 14 juni. We willen jullie vragen het deelnamegeld vooraf te betalen, zodat wij op zaterdag
op tijd met de lessen kunnen beginnen. De kosten zijn €1,50 per zaterdagmorgen, dus €4,50 in totaal.
De lessen vinden deze keer plaats op: SBO Het Mozaïek, Valkstraat 2, Sittard.
Komen jullie ook? We hebben de volgende te gekke activiteiten voor jullie gepland:
1. Basketbal
Leeftijd: groep 5 t/m 8 - 9 t/m 13 jaar Tijdstip: 10.00 - 11.30 uur
Sport jij graag? Kun je goed met een bal overweg of wil je dit juist leren?
Dan is deze wokshop vast iets voor jou. In 3 lessen maken jullie kennis met de sport basketbal.


2. Gezichtsverzorging
Leeftijd: groep 5 t/m 8 - 9 t/m 13 jaar Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Vind jij het leuk om lekker te tutten met maskertjes, crèmepjes en make-up?
In de eerste workshop gaan we het hebben over het reinigen van het gezicht: hoe doe je dat en
waarom moet dat? Welke producten kan je daarvoor gebruiken? De twee workshops hierna komen de
nagels en make-up aan bod.


Vaders en moeders mogen hun zoon of dochter vergezellen en samen met hun kind de workshops
doorlopen, vermeld dit op het deelnameformulier. Kosten voor vader/ moeder zijn ook 4,50 in totaal.
3. Rots & water
Leeftijd: groep 5 t/m 8 - 9 t/m 13 jaar


Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur

Wil je leren hoe je bewust wordt van je eigen kracht en mogelijkheden om met andere kinderen samen
te spelen, samen te werken en samen oplossingen te zoeken, dan is rots en watertraining iets voor jou!
Bij deze training werken we aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
We hopen dat we jullie nieuwsgierig hebben gemaakt en dat jullie deel willen nemen aan dit
programma.
4. Electronics en programmeren
Leeftijd: groep 6 t/m 8 -10 t/m 13 jaar Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Bij deze workshop gaan jullie aan de slag met Little Bits en Lego Mindstorm. Je leert bij deze workshop
hoe elektriciteit werkt en je leert programmeren met Lego Mindstorm. Ben je nieuwsgierig geworden??
Meld je dan snel aan!


5. Zomerschilderij maken
Leeftijd: groep 1 t/m 4 - 4 t/m 8 jaar
Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur
Waar moet jij aan denken bij het woordje ‘zomer’ ? Tijdens deze workshop ga je een zomerschilderij
maken. Alle schilderijen samen zullen 1 mooi geheel vormen. Vind je het leuk om lekker met verf bezig
te zijn, schrijf je dan snel in voor deze workshop. Denk aan het aantrekken van kleren die vies mogen
worden! Uiteraard krijg je aan het einde van de workshop je schilderij mee naar huis!


6. Constructie materiaal en bee-bot!
Leeftijd: groep 1 t/m 4 - 4 t/m 8 jaar
Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur
Hou je van bouwen met verschillende materialen zoals Lego, K’nex, Kapla en technische bouwdozen?
Dan is deze workshop misschien wel geschikt voor jou. In deze lessen ga je namelijk zelf aan de slag
met verschillende materialen. Ook zul je gaan werken met een echte robot: de Bee-bot!!!


De lesgever helpt je uiteraard op weg. En heb je vragen? Dan helpt de lesgever je graag!

DEELNAMEFORMULIER
Voornaam: ……………………………………….

Achternaam: ……………………………………...…

Leeftijd: ………..………..jaar

Groep: ……………………… jongen/meisje



Ik zit op school: De Blinker / SBO het Mozaïek / OBS de Duizendpoot



Ik ben het broertje/zusje van ……………………………………….. en zit in groep ….. van
basisschool ………………………………………………………………………………………………...



Ik neem deel aan de workshop: .……………………………………………………………………..

Mijn ouder(s)/verzorger(s) is/zijn op zaterdagochtend altijd te bereiken op:
Adres: …………………………………………..…

Plaats: ……………….…...……………………….…...

Telefoonnr.: ………………………………………

Mobiel nr.: …...…..……….…………………………..

E-mailadres: ………………………………………………………...……………………………….…………….
Belangrijke medische informatie over mij: ..…………………………………………………………………
Indien je definitief deel kunt nemen aan de activiteit wordt er altijd een e-mail naar je
ouders/verzorgers gestuurd (indien de school nog geen e-mailadres van u heeft, krijgt uw kind
een bevestiging op papier mee naar huis).
De websites waar u de informatie terug kunt vinden zijn:
www.sbodeblinker-geleen.nl of www.sbohetmozaiek-sittard.nl
Het formulier kunnen jullie inleveren bij onderstaande contactpersonen of bij de administratie.
Vragen? Neem dan gerust contact op met onderstaande contactpersonen.

De Blinker:

SBO het Mozaïek:

Ilse Wiertz-Hamers
Telefoon: 046 - 410 57 36

E-mail: talentenschool@sbodeblinker-geleen.nl

Suzan van de Bergh
Telefoon: 046 - 451 80 60

E-mail: talentenschool@sbohetmozaiek-sittard.nl

OBS de Duizendpoot: Finy Pustjens
Telefoon: 046 - 410 66 90

E-mail: f.pustjens@1000-poot.nl

