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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.

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 verreke-
nen 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 inschrijf-
formulier. 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 talentententzuid@dynamo- 
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? Wij helpen u 
graag! Ook als uw inkomen op-
eens 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 inschrij-
ven met behulp van verschillende 
voorzieningen.

Wilt u meer informatie mail naar 
talententent@dynamo-amsterdam.
nl of bel 020 46 28 480

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 2018 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.  

CREATIVE AGENCY 72ANDSUNNY & FAWA-
KA ONDERNEMERSSCHOOL IN DE MEI-

VAKANTIE EEN CHOCOBIZKIDS SPECIAL 
EDITION ORGANISEREN? 



pop in je buurt!

De Talententent en Muziekschool 
Amsterdam presenteren: 

muziekplein 
pop amsterdam!

Samen met andere kinderen krijg 
je elke week een uur les in een 
echte popband! Je speelt op het 
instrument dat jij het leukst vindt, 
je leert van alles over ritmes en 
akkoorden en speelt/zingt bekende 
hits. Ook ga je zelf songs schrijven, 
net als beroemde artiesten. In de 
band kun je kiezen uit keyboards, 
elektrische gitaar, basgitaar,  
zingen en drums.

Muziekplein Pop Amsterdam is een 
samenwerkingsproject van Muziek-
school Amsterdam en de Talenten-
tent. Samen maken zij het mogelijk 
dat ieder kind zijn muzikaal talent 
kan ontdekken en ontwikkelen. Het 
Muziekplein is er op de volgende 
basisscholen: Kindercampus Zuidas, 
de St. Catharinaschool, Cheider 
en de Merkelbachschool. Met een 
Stads pas zijn de lessen gratis.

Voor meer informatie over da-
gen en tijden kunt u mailen naar 
talentententzuid@dynamo-amster-
dam.nl

ANDER 
AANBOD

atletiekfestijn

Vind je Atletiek ook zo’n te gekke 
sport? Of heb je altijd al een keer 
willen kogelstoten, verspringen, 
hordelopen, of nog sneller willen 
sprinten? Dan is dit je kans! In het 
Olympisch Stadion, het mooiste 
Atletiekstadion van Nederland, kun 
jij samen met je (nieuwe) vrienden 
mee doen aan dit te gekke sport-
feest! 

Groep 3 t/m 8
Datum 1 mei
Tijd 10.00 - 16.30 uur 
Locatie Olympisch Stadion
Kosten €15 / Stadspas €7,50
Inschrijven www.dynamo-amster-
dam.nl/talententent

meidenvoetbal-2-daagse

Voetbal een jongenssport? Nou 
echt niet, meidenvoetbal is een 
van de snelst groeiende sporten in 
Nederland. Ben je tussen de 6 en 12 
jaar oud en lijkt het jou leuk om het 
een keer uit te proberen? Schrijf 
je dan snel in voor de meiden-
voetbal-2-daagse bij SV Rap. Twee 
dagen lang kun je onder begelei-
ding van professionele trainers van 
de club meedoen aan super toffe 
voetbal clinics. En op donderdag 
sluiten we de tweedaagse af met 
een clinic van een topspeelster van 
de dames van Ajax! 

Groep 3 t/m 8
Datum 2 & 3 mei 
Tijd 10.00 - 16.30 uur 
Locatie SV Rap 
Kosten €30 / Stadspas €15 
Inschrijven www.dynamo-amster-
dam.nl/talententent 

Info Eric Kruijswijk / ekruijswijk@
dynamo-amsterdam.nl  / 06 26 63 52 
98

nationale straatvoetbaldag

Ben je een echte straatvoetballer? 
Meld je dan nu met je team aan 
voor de nationale straatvoetbaldag 
in Amsterdam Zuid, voor zowel 
jongens als meiden. Maximaal 8 
spelers per team. Schrijf je snel in 
en laat je beste voetbalskills zien!

Leeftijd 6-9 jaar (alleen jongens) 
& 10-12 jaar (zowel jongens als 
meiden)
Datum 5 mei 
Tijd 12.00 - 16.00 uur
Locatie Speeltuinvereniging Zuid, 
Gaaspstraat
Kosten n.v.t.
Inschrijven via SVBN.nl

EVENEMENTEN

ONTVANG EEN SPECIALE AAN-
BIEDING VOOR LIDMAATSCHAP 

BIJ SV RAP

vet!!
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dinsdag

kleuteryoga

Yoga leren op een speelse manier.   
Dit keer op avontuur naar de 
dieren tuin, boerderij of de jungle. 
Elke les is een ontdekkingsreis 
waarbij zelfvertrouwen, bewust-
zijn van lichaam en geest worden 
ontwikkeld. Ook gaan we zingen, 
dansen, doen aandachtsspelletjes 
en er is altijd een mooi verhaal aan 
het einde van de les. Doe je ook 
mee? Exclusief voor leerlingen van 
de St. Catharinaschool.

Groep 1 & 2
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 8 keer
Start 15 mei - Eind 10 juli
Kosten €16 /  Stadspas gratis

rijnbizkids

Je bezoekt diverse ondernemers 
in de Rijnstraat en je gaat daar 
(of in Rijn 58) creatief aan de 
slag. Je klooit met mobieltjes bij 
The Fixables, leert het ambacht 
bij De Leeuw Zuurwaren, bakt Het 
Wolken krabbertje bij Remko’s 
brood & taartjes, je staat op een 
board bij The Old Man Amster-
dam South en maakt stroopwafels 
bij YoYo's Ice Corner. En nog veel 
meer….. De school uit, de straat in! 
Word ook een RijnBIZKid!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Rijn 58
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 9 keer
Start 15 mei - Eind 10 juli 
Kosten €45 /  Stadspas gratis

kunst4kids

welkom bij de uitvinders! 

Een bijzondere knutselles! De gloei-
lamp, het vliegtuig, de computer 
of de telefoon, dit zijn allemaal 
belang rijke en spannende uitvin-
dingen. Maar als uitvinder hoef je 
echt geen genie te zijn, iedereen 
kan uitvinden. Je kan bedenken wat 
je wilt; van een vliegend skate-
board, een opruimrobot tot een 
hagelslagmachine. Doe je mee? 
Exclusief voor leerlingen van de  
St. Catharinaschool.

Groep 5 & 6
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.15 - 15.30 uur / 8 keer
Start 15 mei - Eind 10 juli 
Kosten €16 /  Stadspas gratis

robot playground 

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 platforme.

Groep 3, 4 & 5
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 7 keer

Groep 6, 7 & 8
Tijd 14.15 - 15.25 uur / 7 keer

Locatie Kindercampus Zuidas
Start 14 mei - Eind 9 juli 
Kosten €49 / Stadspas gratis

maandag

pop amsterdam

Samen met andere kinderen krijg 
je elke week een uur les in een 
echte popband! Er is nog plek! Doe 
mee! Je speelt op het instrument 
dat jij het leukst vindt, je leert van 
alles over ritmes en akkoorden 
en speelt/zingt bekende hits. Ook 
ga je zelf songs schrijven, net als 
beroemde artiesten. In de band kun 
je kiezen uit keyboards, elektrische 
gitaar, basgitaar, zingen en drums.

Groep 5 t/m 8
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 14.30 - 15.30 uur / 8 keer
Start 14 mei - Eind 16 juli
Kosten €40 / Stadspas gratis

kinderyoga

Yoga leren op een speelse manier. 
Elke les heeft een ander thema 
zoals de ruimte, het strand, vriend-
schap of combat yoga. De les is een 
ontdekkingsreis waarbij zelfver-
trouwen, bewustzijn van lichaam en 
geest worden ontwikkeld. We doen 
actieve en uitdagende oefeningen, 
maar ook oefeningen waar je meer 
ontspannen van raakt. Lijkt het je 
leuk om kinderyoga te doen? Geef 
je dan op!

Groep 3, 4 & 5
Locatie St. Catharinaschool 
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 8 keer
Start 15 mei - Eind 10 juli 
Kosten €16 /  Stadspas gratis

KUNST / MEDIA 
& TECHNIEK
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vrijdag

robo bricks

Bij de Robo Bricks® lessen leer je 
op een spelende manier meer over 
mechanische en software ontwik-
keling. In een duo bouw je met 
behulp van een speciale LEGO® kit 
een cool en uitdagend model. Via 
een laptop en de visuele program-
meertaal LEGO® WeDo wek je het 
model tot leven. Laat je robot lopen 
of je auto een parcours afleggen!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 15.15 - 16.30 uur / 6 keer
Start 18 mei - Eind 29 juni
Kosten €30 /  Stadspas gratis

donderdag

pop amsterdam

Er is nog plek en je mag gewoon 
instromen! Samen met andere 
kinderen krijg je elke week een 
uur les in een echte popband! Je 
speelt op het instrument dat jij het 
leukst vindt, je leert van alles over 
ritmes en akkoorden en speelt/
zingt bekende hits. Ook ga je zelf 
songs schrijven, net als beroemde 
artiesten. In de band kun je kiezen 
uit keyboards, elektrische gitaar, 
basgitaar, zingen en drums. Heb 
je vorig jaar ook mee gedaan? Dan 
zorgt de coach dat je op het juiste 
niveau wordt ingedeeld. Natuurlijk 
leer je ook weer heel veel nieuwe 
dingen. 

Groep 5 t/m 8
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 8 keer
Start 17 mei - Eind 12 juli
Kosten €40 / Stadspas gratis 

woensdag

animatie maken 

Maak je eigen animatiefilm! Bedenk 
een verhaal, maak poppen en een 
decor. Breng dit dan tot leven in je 
eigen film. Exclusief voor leerlingen 
van de St. Catharinaschool.

Groep 3 & 4
Locatie St. Catharinaschool
Tijd 14.15 - 15.30 uur / 8 keer
Start 16 mei - Eind 11 juli 
Kosten €16 /  Stadspas gratis

smulkokkies

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

Groep 1 & 2 
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 12.15 -13.30 uur / 8 keer
Start 16 mei - Eind 11 juli
Kosten €24 /  Stadspas gratis

ER KLEUTER- EN KINDERYOGA  
GEGEVEN WORDT DOOR MINDFUL  

YOGAKIDS OP DE CATHARINASCHOOL
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dinsdag 

bmx

Heb je nog nooit op een BMX fiets 
gezeten, maar wil je het erg graag 
leren? Dan is dit de ideale moge-
lijkheid! Tijdens deze BMX-clinics 
krijg je les van een ervaren   
instructeur van Griffioen outdoor.

Groep 6, 7 & 8
Locatie skatebaan Olympiaplein 
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 6 keer
Start 22 mei - Eind 26 juni
Kosten €18 /  Stadspas gratis

kleutersport atletiek/gym

Voor elk kind is bewegen belan g-
rijk, hier kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Bij kleutersport 
staat plezier in bewegen voorop, 
ieder op zijn of haar eigen tem-
po en niveau. De vakdocenten 
 be steden tijdens deze lessen aan-
dacht aan een brede motorische 
ontwikkeling met een licht accent 
op atletiek en gymnastiek.

Groep 1 & 2 
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 8 keer
Start 15 mei - Eind 3 juli
Kosten €24 /  Stadspas gratis

roeien

Train al je spieren op het water, ga 
ook roeien! Samen met je klas-
genoten suizen in een boot over 
het water. Je combineert hierbij 
kracht, coördinatie, gelijkheid en 
balans.

Groep 7 & 8
Locatie Roeivereniging Willem 3
Tijd 16.30 - 17.30  uur / 6 keer
Start 22 mei - Eind 26 juni
Kosten €18 /  Stadspas gratis

inlineskaten

Het ene rolt, het andere glijdt, 
maar in grote lijnen lijkt er daar-
naast weinig verschil te zijn tussen 
inline-skaten en schaatsen. Maar 
wie al te nonchalant denkt over de 
overstap van wielen naar ijzers, 
kan bedrogen uitkomen. Vind je 
het leuk om te skaten, maar wil je 
graag een betere balans of veiliger 
kunnen remmen? Meld je dan snel 
aan voor deze toffe zomersport!

Groep 5 t/m 8
Locatie skatebaan Winterdijkplein 
Tijd 15.45 - 16.45 uur / 6 keer
Start 29 mei - Eind 3 juli
Kosten €18 /  Stadspas gratis

woensdag

beachvolleybal

Vind je volleybal leuk? Dan moet 
je zeker beachvolleybal een keer 
uitproberen. Je leert hoog springen, 
opslaan, passen, blokken, smashen, 
en natuurlijk scoren en op een 
veilige manier duiken.

Groep 6, 7 & 8
Locatie VU Beachvolleybal
Tijd 15.00 - 16.00 uur / 6 keer
Start 6 juni - Eind 11 juli
Kosten €18 /  Stadspas gratis

kleutersport atletiek/gym

Voor elk kind is bewegen belang-
rijk, hier kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Bij kleutersport 
staat plezier in bewegen voorop, 
ieder op zijn of haar eigen tempo 
en niveau. De vakdocenten be-
steden tijdens deze lessen aan-
dacht aan een brede motorische 
ontwikkeling met een licht accent 
op atletiek en gymnastiek.

Groep 1 & 2 
Locatie Basisschool De Ark
Tijd 12.20 - 13.20 uur / 8 keer
Start 16 mei - Eind 4 juli
Kosten €24 /  Stadspas gratis

donderdag

meidenvoetbal 

Voetbal een jongenssport? Nou 
echt niet, meidenvoetbal is een van 
de snelstgroeiende sporten van 
Nederland. Zou je het een keer wil-
len proberen? Meld je dan aan voor 
deze toffe meidensport.

Groep 3, 4 & 5
Tijd 15.30 - 1630 uur / 6 keer

Groep 6, 7 & 8
Tijd 14.15 - 15.15 uur / 6 keer

Locatie St. Catharinaschool
Start 24 mei - Eind 28 juni / 6 keer
Kosten €12 /  Stadspas gratis

SPORT / LIJF &
GEZONDHEID

DYNAMO EEN SUPERLEUKE & LEERZAME 
5-DAAGSE ACTIVITEIT ORGANISEERT IN 

DE MEIVAKANTIE!  
CHOCO BIZ KIDS: THE SPECIAL EDITION 

vrijdag

bootcamp

Wil je in het fijne Beatrixpark je 
spierkracht en conditie verbeteren? 
Dat kan nu bij de nieuwe na-
schoolse activiteit bootcamp! Door 
middel van verschillende oefeningen 
ga je jezelf fit, sterk en gezond 
voelen. Schrijf je nu snel in!

Groep 6, 7 & 8 
Locatie Beatrixpark
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 8 keer
Start 18 mei - Eind 6 juli
Kosten €24 /  Stadspas gratis
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BASISSCHOOL DE ARK
Zuid Hollandstraat 7

BEATRIXPARK
Diepenbrockstraat

OLYMPISCH STADION
Olympisch Stadion 2

ROEIVERENIGING WILLEM 3
Jan Vroegopsingel 8 

SKATEBAAN OLYMPIAPLEIN
Olympiaplein

SKATEBAAN WINTERDIJKPLEIN
Hoek Uiterwaardenstraat  

en Kinderdijkstraat

SPEELTUINVERENIGING ZUID
Hoek Gaaspstraat en Vechtstraat

SV RAP
Aanloop 4 Amstelveen

VU BEACHVOLLEYBAL
De Boelelaan 1105

KINDERCAMPUS ZUIDAS
Antonio Vivaldistraat 15

Amsterdam

BASISSCHOOL DE RIVIEREN
Lekstraat 35-37

Amsterdam

ST. CATHARINASCHOOL
Vechtstraat 88

Amsterdam

RIJN 58
Rijnstraat 58
Amsterdam

 Like ons op Facebook: Talententent Zuid

 DYNAMO020

 www.dynamo-amsterdam.nl/talententent

kunst, media & 
techniek

MICHA KRAMER
www.techmies.nl

MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM
www.muziekschoolamsterdam.nl

LILIAN DE JONG
www.supertrots.nu 

THIËMO HEILBRON 
www.fawakanederland.n

SIREE VAN DER VELDE
www.sireevandervelde.nl

STICHTING EDUWISER
www.eduwiser.nl

SYLVIA BORG
www.ecokids.nl

YOUNG ENGINEERS
www.youngeng.nl 

NURLIMONADE
www.nurlimonade.nl

MINDFULYOGAKIDS
www.mindfulyogakids.nl

72ANDSUNNY
www.72andsunny.com

sport, lijf & 
gezondheid

DAGELET SPORT 
www.dokusdagelet.nl

TANTE CATO
www.bsotantecato.nl

THISISSOUL
www.thisissoul.nl

KVA
www.kvavolleybal.nl

GRIFFIOEN OUTDOOR
www.griffioenoutdoor.nl

WILLEM 3
www.willem3.nl
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samenwerkingspartners

locaties & adressen


