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talententent

De Talententent biedt basis-
schoolkinderen in stadsdeel Zuid 
(Buitenveldert en Rivierenbuurt) 
kunstzinnige en sportieve activi-
teiten om zo hun eigen talenten te 
ontdekken.

Wij werken met professionele vak-
docenten en bieden gevarieerde en 
uitdagende activiteiten. Het volgen 
van een activiteit bij de Talententent 
is niet alleen leerzaam, maar vooral 
leuk! Er valt ieder blok weer veel te 
kiezen op het gebied van Kunst & 
Cultuur, Media, Natuur & Techniek, 
Burgerschap & Beroepsoriëntatie en 
Sport.

talententent 

Vanwege de enorme vraag naar  
Talententent activiteiten is er 
besloten om extra aanbod te orga-
niseren onder de naam Talententent 
eXtra. Het extra aanbod zal op een 
aantal locaties worden aangeboden. 
De Anne Frankschool, het Menno, 
Huis van de Wijk Buitenveldert, 
Maas en Waalschool en de Donge-
school. Dit aanbod heeft als doel 
om te voldoen aan de toenemende 
vraag naar Talententent activitei-
ten. De eXtra activiteiten zijn niet 
gesubsidieerd. De prijzen voor de 
activiteiten zijn dus hoger dan u 
gewend bent. We hopen hiermee 
een antwoord te hebben op de vraag 
die er ligt. U kunt de activiteiten 
herkennen aan het icoontje eXtra bij 
de titel. Wanneer u opmerkingen of 
vragen heeft, horen wij dit graag. 
ewouters@dynamo-amsterdam.nl

inschrijven

Inschrijven kan via onze website: 
www.dynamo-amsterdam.nl/ta-
lententent. Bij iedere activiteit vindt 
u het digitale inschrijfformulier.

stadspas

Met de Stadspas van uw kind krijgt u 
50% korting op het cursusgeld.  
U kunt op het digitale inschrijf-
formulier aangeven of uw kind een 
Stadspas heeft. Vergeet daarbij niet 
het Stadspas nummer te vermelden 
in het veld 'bijzonderheden'. Wij 
kunnen de korting alleen verrekenen 
als wij een kopie ontvangen van de 
pas. U kunt dit doen door de pas in te 
scannen en als bijlage toe te voegen 
aan het digitale inschrijfformulier.  
U kunt ook een kopie van de pas  
opsturen naar: 

Dynamo
t.a.v. afdeling Planning
Postbus 93500
1090 EA  Amsterdam

Let op! Vermeld hierbij de naam van 
uw kind en tevens de naam van de 
activiteit.

subsidies

Voor huishoudens met een laag 
inkomen zijn er verschillende 
subsidiemogelijkheden. Zo heeft de 
gemeente Amsterdam de Stadspas 
(www.stadspas.nl) en de scholieren-
vergoeding. Voor kinderen die 
graag  sporten is er het Jeugdsport-
fonds. Voor kinderen die mee willen 
doen aan een creatieve cursus, is er 
het Jongerencultuurfonds. 

Ook is het mogelijk om gebruik te 
maken van de steun van Stichting 
SINA  (www.stichtingsina.nl). Als uw 
kind graag wilt meedoen aan een 
naschoolse activiteit kan Stichting 
SINA de activiteit vergoeden. Wij 
kunnen u verder informeren. 

Mail naar talentententzuid@dyna-
mo-amsterdam.nl of bel 020 46 28 
480.

speciale regeling voor 
gezinnen met weinig geld

Alle kinderen doen mee bij de 
Talententent Zuid!

Heeft u weinig geld? Geen probleem! 
Ook als uw inkomen opeens fors 
gedaald is door ontslag of uitblijven 
van opdrachten. Er zijn verschillende 
opties. Vraag het aan de ouder- en 
kindadviseur of oudercontactfunctio-
naris van uw kind op school. Zij 
geven u graag meer informatie over 
het inschrijven met behulp van ver-
schillende voorzieningen.

Ook kunt u contact opnemen met 
onze welzijnscoach Angela Ruigrok 
op e-mailadres: aruigrok@dyna-
mo-amsterdam.nl

Dynamo vindt het heel belangrijk 
dat ieder kind de kans heeft om 
aan een naschoolse activiteit mee 
te doen. Voor ouders met een klein 
leefbudget zijn er verschillende 
regelingen zodat kinderen wel mee 
kunnen doen! Schroom niet om ons 
te benaderen. Wij zijn er om u te 
helpen.

.

Voor u ligt het programmaboekje 2017 van de 
Talententent Zuid. De Talententent is een jaarlijks 
terugkerend initiatief van Dynamo. Met een breed 
aanbod van activiteiten wil de Talententent kin-
deren stimuleren en activeren om hun talenten 
te ontdekken. Want één ding is zeker; ieder kind 
heeft talent in welke vorm dan ook.

De Talententent biedt basisschoolkinderen  
activi teiten door professionele vakdocenten die  
inspirerende lessen, een veilige omgeving en  
plezier bieden.

Meedoen aan de lessen is goed voor de ontwikke-
ling van kinderen en vooral ook leuk. Ontdekken 
waar je goed in bent of wilt zijn, contact met  
andere kinderen en samenwerken, daar gaat het 
om bij de Talententent. 

Ik wens alle deelnemers succes bij het ontdekken 
van hun talent. 

Marijn van Ballegooijen 
Lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuid

beste lezer, INFORMATIE 
VOOR OUDERS

meer informatie

Wilt u informatie over inschrijving, bevestiging, betaling en meer?  
Ga naar onze website dynamo-amsterdam.nl/talententent.  



dinsdag

inline hockey 

Wil jij kennismaken met Inline 
hockey of wil je juist beter worden? 
Schrijf je dan in voor deze specta-
culaire sport! In 4 trainingen leer 
je de beginselen van de sport en 
als je het leuk vindt, kan je daarna 
lid worden van een echte vereni-
ging! Survivors in Rivierenbuurt.

Groep 5 t/m 8
Locatie RS Survivors 
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 4 keer
Start 26 sep - Eind 17 okt
Kosten €4 / Stadspas €2 

woensdag

 flag football  

Hou jij van een beetje actie en vind 
je het leuk om als team te presteren? 
Dan is Flag Football echt iets voor 
jou! Maak in 4 lessen kennis met 
de sport of verbeter je skills onder 
begeleiding van een echte trainer. 
Uiteindelijk kan je zelfs lid worden 
van een vereniging!

Groep 5 t/m 8
Locatie speeltuinvereniging Zuid 
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 4 keer
Start 27 sep - Eind 18 okt
Kosten €4 / Stadspas €2 

donderdag

bootcamp 

Wil jij graag sterker worden en 
je conditie verbeteren? Dat kan! 
Tijdens de bootcamp trainingen 
ga je samen met de trainer aan de 
slag met leuke oefeningen. Heb je 
vervolgens echt de smaak te pak-
ken, dan kunnen wij je helpen met 
een vervolgaanbod!

Groep 5 t/m 8
Locatie speeltuinvereniging Zuid
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 4 keer
Start 28 sep - Eind 19 okt
Kosten €4 / Stadspas €2 

vrijdag

honkbal 

Heb jij weleens een homerun 
 geslagen of iemand uitgetikt? 
Onder leiding van een echte 
honkbaltrainer ga je aan de slag 
met de beginselen van de sport en 
wie weet vind je het zo leuk dat je 
graag verder wilt met honkballen!

Groep 5 t/m 8
Locatie speeltuin Opveld
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 4 keer
Start 29 sep - Eind 20 okt
Kosten €4 / Stadspas €2 

PLEINENSPORT 
ACTIVITEITEN

herstvakantie

racketsport tweedaagse  

Wil je kennismaken met verschil-
lende racketsporten? Schrijf je dan 
in voor de racketsport tweedaagse! 
In de herfstvakantie kan je in 
sporthal De Pijp onder begeleiding 
van gekwalificeerde trainers twee 
dagen lang tussen 10.00 - 17.00 uur 
meedoen aan tennis-, badmin-
ton- en tafeltennisclinics. Iedereen 
tussen 6 - 12 jaar kan meedoen op 
zijn eigen niveau. De kosten zijn 30 
euro, inclusief gezonde lunch, fruit 
en water. Inschrijven via www.dy-
namo-amsterdam.nl/talententent

zondag 

12e gerrie knetemann 
classic

Wil je net zo snel kunnen fiet-
sen als Tom Dumoulin? Of vind 
je wielrennen gewoon leuk, kom 
dan op zondag 10 sep naar de 12e 
Gerrie Knetemann Classic in het 
Olympisch stadion. Ben je tussen 
de 8 & 15 jaar, en heb je een flink 
uithoudings vermogen, dan kun je 
meedoen aan verschillende kids 
rides, van 25 km (gratis), 45 km 
(7,50 euro) en 75 km (7,50 euro).   
Inschrijven via www.gerriekne-
temannclassic.nl

EVENEMENTEN

DYNAMO OP ZONDAG 
15 OKTOBER WEER DE MINI-
MARATHON ORGANISEERT

ER EEN NIEUWE BIJZONDERE  
CURSUS IS NAMELIJK ROBOT PLAY-
GROUND! OP DE DINSDAGEN OP DE 

ANNE FRANKSCHOOL!
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voltige 

Ben je gek op pony's en gym? Doe 
dan mee met de voltigelessen. 
Met een groepje kinderen leer je 
allerlei kunsten op de rug van de 
pony, zoals knielen. Als het goed 
gaat, mag je zelfs in draf of even 
in galop! Aan het eind van de cursus 
geven jullie een prachtige show!

Groep 4 t/m 8
Tijd 17.00 - 18.00 uur / 5 keer 

Groep 4 t/m 8
Tijd 18.00 - 19.00 uur / 5 keer

Locatie Ponymanege Equito
Start 2 okt - Eind 6 nov
Kosten €15 / Stadspas €7,50

dinsdag

badminton 

Badminton saai? Mooi niet, het is 
één van de spectaculairste racket-
sporten ter wereld! Onder bege-
leiding van een ervaren trainer van 
badmintonvereniging BVA leer je 
de basistechnieken van badminton.

Groep 6, 7 & 8
Locatie Sporthal De Pijp 
Tijd 17.00 - 18.00 uur / 9 keer
Start 3 okt - Eind 12 dec
Kosten €27 / Stadspas €13,50

basketbal 

Basketbal is één van de populairste 
balsporten ter wereld. Wil jij deze 
teamsport ook een keer uitpro-
beren? Onder begeleiding van een 
professionele basketbaltrainer van 
BC Apollo maak je kennis met deze 
super toffe sport.

Groep 6, 7 & 8
Locatie Basisschool De Ark
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 10 keer
Start 3 okt - Eind 19 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

beweegdiploma 

Het halen van een zwemdiploma 
voor het jonge kind is voor veel 
ouders de normaalste zaak van de 
wereld en hoort bij de opvoeding. 
Het behalen van een beweegdiploma 
is nog niet zo vanzelfsprekend, maar 
erg belangrijk voor de motorische, 
de sociale en de cognitieve ontwik-
keling van jonge kinderen.

Groep 1 & 2
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 20 keer
Start 3 okt - Eind 20 maart 

Groep 1 & 2
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.15 - 15.15 uur / 20 keer 
Start 3 okt - Eind 27 maart

Kosten €20 / Stadspas €10 

judo 

Judo zorgt ervoor dat je fysiek, 
mentaal en sociaal sterker wordt. 
Lijkt het je leuk om het uit te  
pro beren? Ben je na deze kennis-
making nog steeds enthousiast, dan 
kan je op dezelfde locatie, hetzelfde 
tijdstip en dag doorgaan met judo 
bij Onaji. 

Groep 1 & 2
Tijd 15.30 - 16.15 uur / 8 keer

Groep 3, 4 & 5 / 8 keer  
Tijd 16.15 - 17.15 uur / 8 keer 

Locatie Huis van de Wijk 
Buitenveldert
Start 3 okt - Eind 28 nov
Kosten €24 / Stadspas €12

streetdance 

Wil je onder begeleiding van een 
professionele dansdocent van 
dansschool Dans dansen leren be-
wegen op de coolste beats, dan kan 
dat. Iedereen kan meedoen op zijn 
eigen niveau!

Groep 3, 4 & 5 
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer

Groep 6, 7 & 8 
Tijd 16.30 - 17.30 uur / 10 keer

Locatie Huis van de Wijk 
Buitenveldert
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

volleybal 

Volleybal is één van de uitdagendste 
teamsporten die je kunt beoefenen. 
Je gaat onder begeleiding van een 
gekwalificeerde trainer van volley-
balvereniging KVA aan de slag met 
stoppen, springen en smashen.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Sporthal De Pijp / 10 keer
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 

maandag

judo 

Judo zorgt ervoor dat je fysiek, 
mentaal en sociaal sterker wordt. 
Lijkt het je leuk om het uit te  
pro beren? Ben je na deze kennis-
making nog steeds enthousiast, dan 
kan je op dezelfde locatie, hetzelfde 
tijdstip en dag doorgaan met judo 
bij Onaji.

Groep 1 & 2
Tijd 15.15 - 16.00 uur / 8 keer

Groep 1 & 2
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 8 keer

Locatie Basisschool De Rivieren
Start 2 okt - Eind 27 nov
Kosten €24 / Stadspas €12

jump in fit

Maak kennis met verschillende 
sporten onder begeleiding van een 
professionele sportdocent van het 
ROC. Plezier staat voorop!

Groep 7 & 8
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 10 keer
Start 2 okt - Eind 18 dec
Kosten €10 / Stadspas €5 

SPORT / LIJF &
GEZONDHEID

TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE 
IS ER EEN RACKETSPORT TWEE-

DAAGSE IN SPORTHAL DE PIJP

smulkokkies  

Koken voor de allerkleinsten, ge-
zond en lekker. We maken iedere les 
iets lekkers en eten het samen op.

Groep 1 & 2
Locatie Dongeschool
Tijd 15.15 - 16.30 uur / 9 keer
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €45 / Stadspas €22,50

smulkokkies 

Koken voor de allerkleinsten, ge-
zond en lekker. We maken iedere 
les iets lekkers en eten het samen 
op. Ouders zijn welkom bij de 
lessen om mee te doen! Koken met 
je kind!

Groep 1 & 2
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.15 uur / 10 keer 
Start 9 okt - Eind 18 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 
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roeien 

Ben je in het bezit van een A-diplo-
ma en wil je kennismaken met de 
basisbeginselen van de roeisport? 
Meld je dan aan voor deze toffe 
uitdagende sport!

Groep 7 & 8
Locatie Roeivereniging Willem 3
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 5 keer
Start 3 okt - Eind 7 nov
Kosten €15 / Stadspas €7,50

woensdag

expeditie junior 

Je probeert verschillende sporten 
uit en leert gevarieerd en gezond 
koken van een echte kok.

Groep 5 t/m 8
Locatie Huis van de Wijk 
Buitenveldert
Tijd 13.30 - 17.30 uur / 11 keer
Start 4 okt - Eind 20 dec
Kosten €33 / Stadspas €16,50 

squash 

Wist jij dat Squash één van de meest 
gezondste sporten ter wereld is? 
Squash is leuk voor iedereen. Doe 
mee en ontdek deze razendsnelle en 
uitdagende sport.  

Groep 6, 7 & 8
Locatie Frans Otten stadion
Tijd 14.30 - 15.30 uur / 6 keer
Start 4 okt - Eind 15 nov
Kosten €18 / Stadspas €9 

zwemplezier 

Ben je in het bezit van zwemdiplo-
ma A en voel jij je als een vis in 
het water? Schrijf je dan in voor 
zwemplezier! Tien weken lang 
maak je kennis met 5 verschillende 
watersporten.

Groep 3, 4 & 5
Tijd 13.30 - 14.30 uur / 10 keer

Groep 6, 7 & 8 
Tijd 14.30 - 15.30 uur / 10 keer 

Locatie De Mirandabad
Start 4 okt - Eind 13 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

donderdag

gym+ 

Gym+ is een extra beweegactiviteit 
voor kinderen van de St. Catha-
rinaschool. De inschrijving verloopt 
via de gymdocent van de school.

Groep 3, 4 & 5
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 22 keer
Start 1 nov - Eind 18 april 
Kosten geen

kangoeroe korfbal 

Kangoeroekorfbal is speciaal 
 bedoeld voor kinderen tussen 
de 4-6 jaar oud. Zij leren onder 
begeleiding van een trainster van 
Oranje Nassau de basisbeginselen 
van het korfbalspel met spelletjes 
en door oefeningen. 

Groep 1 & 2
Locatie Sporthal De Pijp 
Tijd 15.30 - 16.15 uur / 10 keer
Start 5 okt - Eind 14 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 

meidenvoetbal 

Voetbal een jongenssport? Echt 
niet. Wist je dat meidenvoetbal één 
van de snelst groeiende sporten 
van Nederland is? Onder begelei-
ding van een echte voetbaltrainster 
maak je kennis met de basis van 
voetbal.

Groep 3, 4 & 5 
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 8 keer

Groep 6, 7 & 8 
Tijd 17.00 - 18.00 uur / 8 keer

Locatie SV Rap
Start 5 okt - Eind 30 nov
Kosten €24 / Stadspas €12 

streetdance 

Wil je onder begeleiding van een 
professionele dansdocent van 
dansschool Dans dansen leren  
bewegen op de coolste beats, dan 
kan dat. Iedereen kan meedoen op 
zijn eigen niveau.

Groep 3, 4 & 5
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.15 - 15.15 uur / 10 keer
Start 5 okt - Eind 14 dec
Kosten €10 / Stadspas €5 

voetbal 

Vind je voetbal leuk en zou je deze 
sport uit willen proberen, dan kan 
dat bij voetbalvereniging SV Rap, 
onder begeleiding van een ge-
diplomeerde trainer.

Groep 3, 4 & 5
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 8 keer

Groep 6, 7 & 8
Tijd 17.00 - 18.00 uur / 8 keer 

Locatie SV Rap
Start 5 okt - Eind 30 nov
Kosten €24 / Stadspas €12 

smulkokkies 

Zet je smaakpapillen aan het werk 
en leer koken als een echte top chef! 
Let op: Kinderen die nog nooit eerder 
hebben meegedaan, hebben voorrang.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Huis van de Wijk 
Buitenveldert
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 8 keer 
Start 5 okt - Eind 30 nov
Kosten €48 / Stadspas €24

vrijdag

atletiek 

Wil jij net zo snel worden als 
Churandy Martina of Dafne Schip-
pers? Of lijkt het je leuk te kogel-
stoten, speerwerpen of hordelopen? 
Meld je dan aan voor deze kennis-
making met de atletieksport!

Groep 3, 4 & 5
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 10 keer

Groep 6, 7 & 8 
Tijd 17.00 - 18.00 uur / 10 keer 

Locatie Olympisch Stadion
Start 6 okt - Eind 15 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

basketbal  

Basketbal is één van de populairste 
balsporten ter wereld. Wil jij deze 
sport ook een keer uitproberen? 
Onder begeleiding van een pro-
fessionele basketbaltrainer van BC 
Apollo maak je kennis met deze 
super toffe sport.

Groep 3, 4 & 5
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 10 keer

Groep 6, 7 & 8
Tijd 16.15 - 17.15 uur / 10 keer 

Locatie Basisschool De Rivieren
Start 6 okt - Eind 15 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 

cheerleading 

Cheerleaders zijn leuke, vrolijke 
meiden met glimmende pompons. 
Tijdens de lessen leer je strakke 
danspasjes, leuke yells en stunts. 
Leer samen met je vriendinnen 
dansen als een echte cheerleader!

Groep 6, 7 & 8
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 10 keer
Start 6 okt - Eind 15 dec
Kosten €9 / Stadspas €4,50 

turnen 

Wist je dat Epke Zonderland ook 
ooit spelenderwijs kennis heeft 
gemaakt met turnen? Onder be-
geleiding van een ervaren turn- 
docent van Turnz maak je kennis 
met de basis van turnen.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Basisschool De Ark
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 10 keer
Start 6 okt - Eind 15 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 

zaalvoetbal 
scholencompetitie 

Wil jij je samen met zes andere 
voetbalvrienden meten met andere 
teams uit Zuid, schrijf je dan in 
voor de zaalvoetbalscholencom-
petitie van zaalvoetbalvereniging 
Lebo vastgoed! Aanmelden kan ook 
via je eigen gymdocent.

Groep 6, 7 & 8
Locatie Sporthal De Pijp 
Tijd 16.00 - 18.00 uur / 10 keer
Start 3 nov - Eind 26 januari
Kosten €40 / Stadspas €20 

SPORT / LIJF &
GEZONDHEID

VOETBALVERENIGING SV RAP 
OOK EEN MEIDENVOETBAL-

AFDELING HEEFT
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dinsdag

blind typen 

Nieuw bij de Talententent! Leer 
blind typen op de computer, deze 
lessen worden aangeboden door 
een echte typedocente. Je leert 
blind typen met een snelheid van 
minimaal 120 aanslagen per minuut! 
De laatste les is een examen.

Groep 6, 7 & 8
Locatie 15e Montessorischool  
Maas en Waal
Tijd 15.30 - 16.15 uur / 10 keer
Start 3 okt - Eind 9 januari 
Kosten €115 / Stadspas €57,50 

woensdag

rijnbizkids 

Maak kennis met diverse onder-
nemers in de Rijnstraat en ga daar 
creatief aan de slag. Klooien met 
mobieltjes bij The Fixables, etagère 
maken bij Das/ekker, bezoek aan de 
The Old Man Boardsports en zelf aan 
het werk bij bakker Remko.  
Verzamelen bij Rijn 58! De school uit, 
de straat in! Kinderen die nog niet 
hebben meegedaan, hebben voor-
rang.

Groep 6, 7 & 8
Locatie Rijn 58 
Tijd 14.30 - 16.00 uur / 10 keer 
Start 4 okt - Eind 13 dec
Kosten €60 / Stadspas €30

donderdag

chocobizkids

Wil jij leren hoe je een echte 
onder nemer wordt? Ga de uitda-
ging aan om je eigen merk duur-
zame chocola te ontwikkelen en 
het meest succesvolle bedrijfje te 
worden! 

Groep 6, 7 & 8
Locatie St. Catharinaschool 
Tijd 14.00 - 15.30 uur / 9 keer 
Start 5 okt - Eind 7 dec 
Kosten €27 / Stadspas €13,50 

Groep 6, 7 & 8 
Locatie 15e Montessorischool  
Maas en Waal
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 9 keer 
Start 5 okt - Eind 14 dec  
Kosten €45 / Stadspas €22,50

BURGERSCHAP &
BEROEPSORIËNTATIE

mini professors  

Als echte wetenschapper spelen -
derwijs de wereld ontdekken! 
Bijvoorbeeld over bacteriën of chro-
matografie, hoe het weer in elkaar 
zit en natuurlijk over de favoriete 
dinosaurussen en de Ruimte. Elke 
week leren de kinderen iets nieuws!

Groep 1 & 2
Locatie 6e Montessorischool  
Anne Frank
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer 
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €105 / Stadspas €52,50 

ik zie je op youtube 

Speciaal gevorderd aanbod voor 
de kinderen die al een keer heb-
ben meegedaan aan Bloggen en 
Vloggen! Wil jij weten hoe je een 
succesvolle YouTuber wordt? En 
zelf ook een poging wagen? Doe 
dan mee met 'Ik zie je op YouTube!' 
en leer de fijne kneepjes van het 
YouTuben.

Groep 6, 7 & 8
Locatie 15e Montessorischool  
Maas en Waal
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 6 keer
Start 2 okt - Eind 20 nov
Kosten €90 / Stadspas €45

kunst4kids

welkom bij de griezels 

Welkom bij de griezels! Doe mee 
en maak echte griezelkunstwerken. 
We fantaseren er op los:  
springende spinnenkoppen,  
hek sige herfst bladeren, bevende 
bezemstelen, monsterlijk mooie 
lampions, stapelgekke skeletten. 
Dit wordt nagel bijtend leuk! Wie 
durft? Deze activiteit sluit aan op 
het thema van de Kinderboeken-
week: griezelen.

Groep 3, 4 & 5
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.30 uur / 10 keer
Start 9 okt - Eind 18 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 

maandag

bloggen & vloggen 

Ontwerp je eigen website met 
filmpjes, foto's en tekst en leer 
bloggen en vloggen! Let op: kinder-
en die nog niet eerder hebben mee 
gedaan, krijgen voorrang.

Groep 6, 7 & 8
Locatie Dongeschool
Tijd 15.15 - 16.45 uur / 8 keer
Start 2 okt - Eind 4 dec
Kosten €48 / Stadspas €24 

djembé & percussie

Meester Fanti is terug!!! We gaan 
weer lekker los op de trommels. 
Spelenderwijs muziek maken met 
elkaar. Kinderen die nog niet eer-
der hebben meegedaan, krijgen bij 
deze cursus voorrang.

Groep 3, 4 & 5
Locatie 15e Montessorischool  
Maas en Waal
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 10 keer 
Start 2 okt - Eind 18 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 

KUNST / MEDIA 
& TECHNIEK

IK VOND DE MEESTER LEUK 
OMDAT HIJ TEGEN EEN GRAPJE

 KON EN HIJ LEUK KAN 
VERTELLEN

Matthew
over Vloggen
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dinsdag

boekenfabriek 

Altijd al een boek willen schrijven 
en illustreren? Dat gaan we doen! 
Bij deze Boekenfabriek gaan we 
met reisverhalen aan de slag. 
Overdrijf, fantaseer er op los, zelfs 
liegen mag. Illustreer je eigen 
verhaal met tekeningen en andere 
technieken. We eindigen met een 
Boekenbal en je gaat weg met een 
prachtig eigengemaakt boek!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Huis van de Wijk 
Buitenveldert
Tijd 15.45 - 17.15 uur / 8 keer 
Start 3 okt - Eind 28 nov
Kosten €75 / Stadspas €37,50 

djembé en percussie 

Doe mee met deze swingende les 
vol ritmes en zang. Lekker trom-
melen en veel liedjes uit Brazilië, 
Suriname en Afrikaanse landen!

Groep 3 & 4
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 25 keer
Start 3 okt - Eind 24 april 
Kosten €50 / Stadspas €25

kinderyoga 

Yoga leren op een speelse manier, 
Elke les is een ontdekkingsreis 
waarbij zelfvertrouwen, bewust-
zijn van lichaam en geest worden 
ontwikkeld.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer 
Start 31 okt - Eind 23 januari
Kosten €40 / Stadspas €20

kleuterdans 

Hou jij ook zo van bewegen en 
dansen op muziek? Samen met de 
dansdocent onderzoek je allerlei 
manieren om je lijf te bewegen en 
dans je samen op muziek.

Groep 1 & 2
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 14.15-15.15 uur / 10 keer 
Start 31 okt - Eind 23 januari 
Kosten €30 / Stadspas €15 

mini professors 

Als echte wetenschapper spelen-
derwijs de wereld ontdekken!  
Bijvoorbeeld over bacteriën of chro-
matografie, hoe het weer in elkaar 
zit en natuurlijk over de favoriete 
dinosaurussen en de Ruimte. Elke 
week leren de kinderen iets nieuws!

Groep 1 & 2
Locatie 15e Montessorischool  
Maas en Waal
Tijd 15.15 - 16.30 uur / 8 keer 
Start 3 okt - Eind 12 dec
Kosten €32 / Stadspas €16 

muziekplein 

Bij het muziekplein maak je kennis 
met instrumenten uit de verschillen-
de instrument groepen zoals toets-
instrumenten (keyboard), tokkel 
(gitaar), percussie (djembé).  
Dit keer nemen we je mee de wereld 
over met een muzikale ontdekkings-
reis op instrumenten en liedjes uit 
o.a. Afrika, Zuid Amerika en het 
Midden Oosten.

Groep 3 & 4 
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 25 keer
Start 9 januari - Eind 24 april
Kosten €75 / Stadspas €37,50 

nieuw! 
pop amsterdam 

Een primeur bij de Talententent 
Zuid! Muziekschool Amsterdam is 
vanaf okt te vinden in de  
Rivierenbuurt, vlakbij jou! Heb je 
al meegedaan met het Muziekplein 
Popeditie, dan is de vervolgcursus 
Pop Amsterdam iets voor jou!
Topdocenten van de pop-afdeling 
van Muziekschool Amsterdam 
zullen de lessen verzorgen. Bij Pop 
Amsterdam krijg je een half uur 
popmuziekles op je eigen instru-
ment én ga je direct aansluitend in 
een band spelen! 
Je kan kiezen uit de volgende 
instrumenten: elektrisch gitaar, 
piano/keyboard, zang, drums, bas-
gitaar. (Gedeeltelijke) vergoeding 
via het Jongeren Cultuurfonds en 
Stadspas is mogelijk, neem contact 
op met de Talententent.

Groep 5 t/m 8
Locatie SBO Meander 
Tijd 16.15 - 17.15 uur / 24 keer
Start 3 okt - Eind 24 april
Kosten €305

nieuw! 
robot playground 

Een primeur bij de Talententent! 
In een paar weken tijd leer je op 
een super coole manier spelender-
wijs over technologie, robotica 
en programmeren. Je gaat robot 
modellen bouwen, programmeren 
en aansturen. Ook leer je program-
meren op online platformen.

Groep 6, 7 & 8
Locatie 6e Montessorischool  
Anne Frank
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 9 keer 
Start 3 okt - Eind 12 dec
Kosten €67,50 / Stadspas 33,75 

techniekfabriek  

In deze cursus maak je je eigen 
elektrische sommenmaker, teken-
filmmachine, mechanische katapult 
en nog veel meer! Je leert van alles 
over techniek. Je maakt verschil-
lende werkstukken die je mee mag 
nemen naar huis.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Menno Simons
Tijd 15.45 - 17.15 uur / 6 keer
Start 3 okt - Eind 14 nov
Kosten €90 / Stadspas €45

woensdag

het speelvloertje 

Hou jij ook zo van spelen en af en 
toe lekker gek doen? Ga mee op 
avontuur en leer acteren, fantaseren 
en improviseren. Aan de hand van 
thema's, verhalen en muziek leer 
je toneelspelen, samenwerken en 
werk je aan je zelfvertrouwen.

Groep 1 & 2
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 12.15 - 13.15 uur / 10 keer 
Start 4 okt - Eind 13 dec
Kosten €30 / Stadspas €15 

muziekplein popeditie 

Leer alles over popmuziek! Van  
zingen tot samen spelen. Je kiest 
een instrument zoals keyboard, 
gitaar of drums en vormt samen 
met jouw groepsgenoten een echte 
popband! Kinderen die nog nooit 
hebben meegedaan krijgen voor-
rang.

Groep 5 t/m 8
Locatie SBO Meander
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 25 keer
Start 3 okt - Eind 24 april
Kosten €75 / Stadspas €37,50 

KUNST / MEDIA 
& TECHNIEK

DE AMSTERDAMSE JEUGD¬TEJATERSCHOOL 
(AJTS) THEATERLESSEN GEEFT OP BASISSCHOOL 

KINDERCAMPUS ZUIDAS OP WOENSDAG?
INSCHRIJVEN VIA WWW.AJTS.NL 
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natuurdetectives 

Natuur is overal: zelfs onder een 
stoeptegel krioelt het van het leven. 
Er is zoveel te zien! Vooral in de 
herfst! De natuur ontdekken op een 
speelse en creatieve manier.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Kindercampus Zuidas 
Tijd 14.15 - 15.45 uur / 8 keer 
Start 4 okt - Eind 29 nov 
Kosten €32 / Stadspas €16 

techniekfabriek

De techniekfabriek is er weer! 
Maak je eigen spinner, basketbal-
spel, luchtdruk propjesschieter 
(plopshot) en nog veel meer! Leer 
van alles over techniek. Je maakt 
verschillende werkstukken die 
je mee mag nemen naar huis. 
Kinderen die nog nooit hebben 
meegedaan, hebben voorrang.

Groep 3, 4 & 5
Locatie OBS Meander
Tijd 14.15 - 15.45 uur / 10 keer
Start 4 okt - Eind 13 dec
Kosten €50 / €25

maak je eigen speelfilm 

Zou jij willen weten hoe het is om 
een regisseur te zijn, een camera-
man of acteur? In deze cursus 
werk je aan een echte speelfilm! Je 
schrijft mee aan het verhaal, neemt 
de film zelf op en uiteindelijk rollen 
we de rode loper uit voor een echte 
première in de school! Camera 
klaar? Geluid klaar? Actie!

Groep 6, 7 & 8 
Locatie Kindercampus Zuidas 
Tijd 14.30 - 15.45 uur / 8 keer 
Start 5 okt - Eind 30 nov 
Kosten €32 / Stadspas €16

donderdag

kleuterdans 

Hou jij ook zo van bewegen en 
dansen op muziek? Samen met de 
dansdocent onderzoek je allerlei 
manieren om je lijf te bewegen en 
dans je samen op muziek.

Groep 1 & 2
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 10 keer 
Kosten €20 / Stadspas €10

Groep 1 & 2
Tijd 15.30 - 16.15 uur / 10 keer
Kosten €30 / Stadspas €15

Locatie St. Catharinaschool
Start 5 okt - Eind 14 dec

mini professors 

Als echte wetenschapper spelen-
derwijs de wereld ontdekken!  
Bijvoorbeeld over bacteriën of chro-
matografie, hoe het weer in elkaar 
zit en natuurlijk over de favoriete 
dinosaurussen en de Ruimte. Elke 
week leren de kinderen iets nieuws!

Groep 1 & 2 
Locatie Kindercampus Zuidas 
Tijd 14.15 - 15.30 uur / 10 keer 
Start 5 okt - Eind 14 dec 
Kosten €40 / Stadspas €20

mini professors 

Als echte wetenschapper spelen-
derwijs de wereld ontdekken! 
Bijvoorbeeld over bacteriën of chro-
matografie, hoe het weer in elkaar 
zit en natuurlijk over de favoriete 
dinosaurussen en de Ruimte. Elke 
week leren de kinderen iets nieuws!

Groep 1 & 2
Locatie Basisschool De Ark
Tijd 12.20 - 13.20 uur / 10 keer 
Start 4 okt - Eind 13 dec
Kosten €40 / Stadspas €20 

museummakers 

Maak je eigen museum! Fotografeer 
de buurt, maak je eigen kunst en 
bouw een museum met wat jij mooi 
of spannend vindt om te laten zien. 
Ook maken we samen een poster 
voor de opening! Wordt een echte 
ontwerper en leer werken met 
kleur, materiaal, techniek en com-
positie door creatief te denken.

Groep 6, 7 & 8 
Locatie Basisschool De Rivieren 
Tijd 15.15 - 16.45 uur / 8 keer 
Start 12 okt - Eind 7 dec 
Kosten €24  / Stadspas €12

kunst4kids

welkom bij de griezels 

Welkom bij de griezels! Doe mee 
en maak echte griezelkunstwerken. 
We fantaseren er op los:  
springende spinnenkoppen, heks-
achtige herfstbladeren, bevende 
bezemstelen, monsterlijk mooie 
lampions, stapelgekke skeletten… 
Dit wordt nagelbijtend leuk! Wie 
durft? Deze activiteit sluit aan op 
het thema van de Kinderboeken-
week: griezelen.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Basisschool De Rivieren 
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 9 keer 
Start 12 okt - Eind 14 dec 
Kosten €27 / Stadspas €13,50

IK VOND DE MEESTER LEUK 
OMDAT HIJ TEGEN EEN GRAPJE
 KON EN HIJ LEUK KAN 
VERTELLEN

Matthew
over Vloggen

KUNST / MEDIA 
& TECHNIEK

TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE IS ER 
EEN RACKETSPORT TWEE DAAGSE  

IN SPORTHAL DE PIJP
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buitenveldert

FRANS OTTEN STADION
IJsbaanpad 43

Amsterdam

HUIS VAN DE WIJK 
BUITENVELDERT

AJ Ernststraat 112  
(MFC Binnenhof)

BASISSCHOOL DE ARK
Zuid Hollandstraat 7

Amsterdam

KINDERCAMPUS ZUIDAS
Antonio Vivaldistraat 15  

Amsterdam

SINT JOZEFSCHOOL
Kalfjeslaan 370

Amsterdam

MENNO SIMONSHUIS 
Noordhollandstraat 17

OLYMPISCH STADION
Olympisch stadion 2

Amsterdam

SPORTPARK  
UITERWAARDENSTRAAT
 Kinderdijkstraat 29

SPEELTUINVERENIGING ZUID
Gaaspstraat 19

SPEELTUIN OPVELD
Van Boshuizenstraat 367

amstelveen

PONYMANEGE EQUITO
Kalfjeslaan 49, Amstelveen

SV RAP
Aanloop 4, Amstelveen

de pijp

SPORTHAL DE PIJP
Lizzy Ansinghstraat 88

Amsterdam

rivierenbuurt

BASISSCHOOL DE RIVIEREN
Lekstraat 35-37

Amsterdam

ST. CATHARINASCHOOL
Vechtstraat 88

Amsterdam

RIJN58
Rijnstraat 58
Amsterdam

DONGESCHOOL
Dintelstraat 5
Amsterdam

MIRANDABAD
De Mirandalaan 9

Amsterdam 

SBO MEANDER
Winterdijkstraat 10

6E MONTESSORISCHOOL  
ANNE FRANK 

Niersstraat 43

15E MONTESSORISCHOOL  
MAAS EN WAAL

Uiterwaardenstraat 544

WILLEM 3
Jan Vroegopsingel 8

Amsterda

 DYNAMO BEWEEGT TOT MEEDOEN
 DYNAMO020

kunst, media & 
techniek

AJTS (AMSTERDAMSE  
JEUGDTEJATERSCHOOL)

www.a jts.nl

JOSEFINE SALDEN  
& TINE REISCHL  

NURLIMONADE MEDIA
www.nurlimonade.nl 

THIS IS A ROBOT
www.thisisarobot.com

MICHA KRAMER  
www.techmies.nl 

MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM
www.muziekschoolamsterdam.

nl

ZOË PAPAIKONOMOU
www.diversitymedia.nl

ANNELIES DE BRUIN
www.deschrijfklas.nl

LILIAN DE JONG
www.supertrots.nu 

THIËMO HEILBRON
www.fawakanederland.nl/

SPEELTAALSCHOOL
www.speeltaalschool.nl

SIREE VAN DER VELDE
www.sireevandervelde.nl

MIRA DE GRAAF
www.thebeach.nu

STICHTING EDUWISER
www.eduwiser.nl

BABY SENSORY
www.babysensory.nl

FANTI O’ BRYAN
Djembé lessen

sport, lijf & 
gezondheid

ANNE HOPMAN 
www.burobroccoli.nl 

BC APOLLO
www.bvamsterdam.nl

BADMINTONVERENIGING AMSTER-
DAM

www.bva-badminton.nl 

COMBIWEL
www.combiwel.nl 

DANSDANSEN
www.dans-dansen.nl 

EQUITO
 www.equito.nl

LEBO VASTGOED
www.lebovastgoed.nu 

MIRANDABAD
www.amsterdam.nl/sport/

waar-sporten/zwembaden/
mirandabad/ 

ONAJI
www.judoschoolona ji.nl

ORANJE NASSAU
www.oranjenassau.net/wp/ 

PHANOS
www.phanos.amsterdam.nl 

SV RAP
www.svrap.nl

TMG SQUASH
www.tmgsquash.nl 

WILLEM 3
www.willem3.nl
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samenwerkingspartners

locaties


