Brede School Stadsdennen

Blok 3
Vanaf maandag 21 januari start het 3e blok van de brede school Stadsdennen.
Dit blok loopt van week 4 t/m week 8.
Met maar liefst 9 activiteiten is er genoeg te doen voor iedere leeftijd. Gaaf hé!
GA! je ook meedoen? Wil je zeker zijn van een plekje geef je dan op via `

www.gaharderwijk.nl

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Creatief Tekenen

Sport en Spel

Toneel

Knutselen

gr. 5-6, 15.30-16.30
Samen met Esther Foppen
worden creatieve tekeningen
gemaakt. Je leert echt tekenen!
In de Aula van de Dominicus Savio

gr. 4-8, 15.30-16.30
Spelenderwijs gaan we lekker
aan de slag. We gaan veel
spellen doen er komt van alles
voorbij! Onder leiding van het
beweegteam moet dit goed
komen!
In de Gymzaal Bosboom
Toussaint

gr. 4-8, 12.45-14.15
Maak samen een leuk toneelstuk
en leer direct de basis van het
theaterspel. Super leuk met
vriendjes en vriendinnetjes. Wel
snel opgeven!

gr. 3-4, 15.30-16.30
Samen met Semra gaan jullie
verassende dingen maken!

Kook-Experience
gr. 7-8 15.30-16.30
Samen met Tessa gaan jullie
lekkere en verassende dingen
koken en bakken!
In het Kook-lokaal bij de Schakel

Kidsdance
gr. 1-4, 15.30-16.30
Voetjes van vloer en helemaal
losgaan! Lekker dansen samen
met dansjuf Francis!

Fortnite!

Kids-gym
Gr. 1-4, 15.30-16.30
Klimmen klauteren, maar ook
leuke spellen samen! Doe lekker
mee! Onder leiding van het
Beweegteam! In de gymzaal
Constatein Huygens.

Tijmen van Steinvoorn ‖ tijmen@gaharderwijk.nl

Gr. 3-5, 13.30-14.30
Gr. 6-8, 14.30-15.30
Fortnite in de gymzaal! In plaats
van je Xbox of je Playstation
gooien we elkaar af met speciale
ballen!
Elke week spelen we een ander
spel!

@ga_coachtijmen

Koken met JOGG
gr. 5-6, 15.30-16.30
Gezond en lekker? Heleen van
Het JOGG-Team gaat jullie het
leren. Neem een bakje mee want
je mag het thuis opeten!

Badminton
gr. 5-8, 15.30-16.30
Echte partijtjes, goed leren
smashen of leren opslaan. Het
komt allemaal voorbij! Erik van
BCH zal jullie echt leren
badmintonnen!
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