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Data:
15 22  29 september
Locatie:
De Blinker
Eloystraat 1a Geleen
(m.u.v. hengelsport en
bootcamp)
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1. Hengelsport

2. Koken

Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar)
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Visvijver de Driepoel, Geleen

€4,
50

:

Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar)
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur

Beschik jij over een flinke portie geduld, hou je van rust en
van de buitenlucht? Dan is deze visworkshop vast iets voor
jou.
Je leert onder deskundige begeleiding hoe je vissen kunt
vangen. Voor het materiaal wordt gezorgd, maar je mag
natuurlijk ook je eigen hengel meenemen. Je mag gerust
ook je vader, moeder, opa, oma etc. meenemen.

‘Een rondje om de wereld’, dat wordt het thema voor de
kooklessen van deze ronde. Ontdek lekkere gerechten uit
verschillende landen. We gaan samen aan de slag met het
bereiden van een heerlijke maaltijd. Aan het einde krijg je
een kookboekje mee, zodat je de gerechtjes misschien thuis
ook nog eens kunt maken.

3. EHBO

4. Robotica

Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar)
Tijdstip: 10.00 - 11.30 uur

Leeftijd: groep 6 t/m 8 (10 t/m 13 jaar)
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Wat moet je doen
als je vriend/vriendin is gevallen? Zich misschien verslikt
heeft of wat dan ook?
Bij de EHBO cursus van de Talentenschool leer je op een
leuke manier hoe je moet reageren en wat je kunt doen
als er iets vervelends gebeurt. Lijkt je dit wat? Schrijf je
dan snel in…

Tijdens deze workshop ga je in 3 weken verschillende

5. Bootcamp
Leeftijd: groep 1 t/m 8
Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur
Locatie: Daniken 1, Sweikhuizen
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Wil jij supersterk worden en stoere dingen doen en vind je
het niet erg om lekker te zweten? Dan is bootcamp iets
voor jou! Rennen over obstakels, spieroefeningen doen,
kruipen over de grond. Al deze dingen doen we tijdens een
kids bootcamp! Vooral samenwerken is heel belangrijk!!

Aanmelden
Meld je aan via
- e-mail talentenschool@kindante.nl óf
- het inschrijfformulier (zie achterkant)
Uiterlijke inschrijfdatum: woensdag 12 september 2018

circuits langs. Je gaat werken met het elektriciteit circuit,
aan de slag met het telefonie circuit en tot slot komt het
mechanica circuit aan bod.
Hoe vet is dat?

6. Wetenschap en techniek
Leeftijd: groep 1 t/m 4 (4 t/m 8 jaar)
Tijdstip: 10.00uur - 11.00uur
Wil je meer weten over de ruimte? De zon? Planeten?
Nieuwsgierig naar hoe een raket werkt? Altijd al eens
slijm willen maken? Dan is deze workshop echt op jouw lijf
geschreven. In 3 lessen gaan jullie een heleboel leren door
vooral zelf te doen!!!

We willen je vragen het deelnamegeld vooraf te betalen,
zodat wij op zaterdag op tijd met de lessen kunnen
beginnen.

Jij komt toch zeker ook?

Inschrijfformulier
Talentenschool
Gegevens kind
Voornaam

Leeftijd

Achternaam

Groep

School

De Blinker
De Duizendpoot
Het Mozaïek
Anders:

Ik ben een

Jongen

Meisje

Medische bijzonderheden

Workshop
Gegevens broertje/zusje (alleen indien broertje/zusje ook meedoet)
Naam

Leeftijd

School

Groep

Workshop

Ik ben een

Jongen

Meisje

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
Naam

Telefoonnr.

Adres

Mobiel nr.

Plaats

E-mail

Wij geven toestemming voor het maken van foto’s

Vragen?
Neem dan gerust contact op met onderstaande
contactpersonen.
Ilse Wiertz-Hamers (De Blinker)
Telefoon: 046 - 410 57 36
Debbie Bergevoet (OBS de Duizendpoot)
Telefoon: 046 - 410 66 90
Suzan van de Bergh (SBO het Mozaïek)
Telefoon: 046 - 451 80 60
Of via: talentenschool@kindante.nl

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 je
ouders heeft, dan krijg je een bevestiging
op papier mee naar huis.
Kijk voor meer info op:
www.sbodeblinker-geleen.nl
www.sbohetmozaiek-sittard.nl
Het formulier kunnen jullie inleveren bij
de administratie van je eigen school. Een
mailtje sturen met je gegevens naar
talentenschool@kindante.nl is ook
voldoende.

