
  De Talententent wordt georganiseerd door basis school 

De Zuiderzee in samenwerking met Dynamo.

  Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van 

hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor 

 promotionele doeleinden van Dynamo. 

  Indien u hier bezwaar tegen heeft, moet u dat vooraf 

bekend maken bij afdeling communicatie van Dynamo.

  Bel ons! 020 46 09 300

Doe mee met de Talententent en 
ontdek wat je zelf leuk vindt:

Wat denk je van zingen, theater of 
wetenschap? Of houd je meer van 
tekenen, schilderen & interviewen?

LOCATIES

ontwerp nutbeydesign.nl

INFORMATIE

KABAAL!
IN DE TENT  

schooljaar
2018/2019

september      
december

ABBS DE ZUIDERZEE

talententent

Willie van Bakel / 06 49 35 63 33 
wbakel@dynamo-amsterdam.nl

Margriet Batstra / 06 45 13 47 77
mbatstra@dynamo-amsterdam.nl

abbs de zuiderzee

Brigantijnkade 51
020 41 65 862

jump-in

Dynamo biedt sportlessen aan in samenwerking  
met het scholenprogramma Jump-in van de gemeente  

Amsterdam. www.jumpin.nl

club junior 
Zit jij in groep 7 of 8? Doe dan mee met Club Junior!

Club Junior is een vervolg op de Talententent. Niet op 
school maar wel in je buurt: IJburg (Youthside, IJtopia, 

Steigerplek), Indische buurt (Jav’Art), Dapperbuurt 
(Club Junior Dapper), Oosterparkbuurt (Club Jaco, 

buurtcentrum Oosterpark) en Transvaalbuurt  
(Tugelahuis). 

meer weten?
Kijk op www.dynamojongeren.nl en kies je buurt en  

locatie om te zien wat we allemaal doen!



De Talententent organiseert leer-
zame cursussen voor alle kinderen 
van basisschool De Zuiderzee én 
kinderen uit de buurt. Iedereen kan 
meedoen! 

Kom naar de speciale inschrijfochtend op 
woensdag 5 of 12 september in de hal van 
de school en kijk wat er te doen is voor uw 
kind. Graag contant betalen bij inschrijven, 
met een Stadspas betaalt u geen bijdrage. 

buurtclubs

 
kinderpersbureau

Je gaat zelf bedenken 
wat je graag op het nieuws 
wil zien. Je bedenkt een 
onderwerp en leert hoe 
je er een filmpje van kunt 
maken. Je gaat op pad 
met camera en microfoon 
en verzamelt het nieuws 
in je eigen buurt. Het 
nieuws is te volgen op 
een eigen website.

Groep 5, 6 & 7
Locatie Steigerplek,  
William Barlowlaan 1
Tijd 15.30 - 16.45 uur
Donderdag 27 sept / 10 keer
Kosten €20 / Stadspas 
gratis
info en contact Willie van 
Bakel / 06 49 35 63 33 
wbakel@dynamo-amster-
dam.nl

buurt-
sportverenigingen 

Aanmelden is niet nodig, 
je kunt gewoon komen. 
Voor vragen kun je 
mailen: amsterdam.nl/
buurtsportvereniging oost

nijntje beweegdiploma

turnz

Leeftijd 2 tot 3 jarigen
Locatie CVT
Dinsdag 15.00 - 15.40 uur
Kosten €50 / Stadspas €10

handbal 
sv zeeburg

Groep 3, 4 & 5
Locatie Laterna Magica
Woensdag 14.30 - 15.30 uur
Kosten €25 / 10 keer

meidenvoetbal 
stadsdeel oost i.s.m.
afc ijburg

Groep 5 t/m 8
Locatie CVT
Donderdag 16.00 - 17.00 uur
Kosten €20 / 10 keer

tafeltennis

ttv diemen

Groep 3 t/m 8
Locatie Laterna Magica
Vrijdag 16.30 - 17.30 uur
Kosten €20 / 10 keer

basketball's cool

blue stars

Groep 3 t/m 8
Locatie Sporthal IJburg 
Zaterdag 10.00 - 11.30 uur
Kosten €22,50 / 10 keer

kunstatelier

We werken met allerlei 
materialen en technieken 
zoals tekenen, schilderen 
en collage. Wil je ook 
een echte kunstenaar 
worden? Doe dan mee 
met juf Julia. 

Groep 1, 2 & 3
Locatie lokaal Taalklas 
(begane grond)
Inschrijven De Zuiderzee
Tijd 15.00 - 16.15 uur
Start 18 sept / 9 keer
Docent Julia Mandle
Kosten €58 / Stadspas 
gratis

mad science

Je wordt zes weken 
lang meegenomen in de 
wondere wereld van ex-
perimenten, proefjes en 
demonstraties. Doe mee 
en ga aan de slag als een 
echte wetenschapper!

De cursus bestaat uit 
nieuwe lessen, waardoor 
deelname ook geschikt is 
voor kinderen die al eer-
der hebben meegedaan.

Groep 3 t/m 8
Locatie RT-lokaal, eerste 
verdieping
Inschrijven De Zuiderzee
Tijd 15.00 - 16.15 uur
Start 18 sept / 6 keer
Docent Mad Science
Kosten €52 / Stadspas 
gratis

de proeftuin

Als je wilt kennismaken 
met de verschillende 
onderdelen van theater, 
dan is de proeftuin echt 
iets voor jou! Je krijgt les 
in zang, dans en toneel. 
Hierdoor kun je alles uit-
proberen en ontdekken 
wat je het leukst vindt.

Groep 4, 5 & 6
Locatie gymzaal
Inschrijven De Zuiderzee
Tijd 12.15 - 13.30 uur
Start 19 sept / 9 keer
Docent Theaterschool TIJ
Kosten €58 / Stadspas 
gratis

wereldzang

De kinderen gaan op een 
reis door verschillende 
landen en leren Suri-
naamse, Braziliaanse, 
Chinese, Turkse, maar 
ook Nederlandse liedjes. 
Natuurlijk wordt het af-
gesloten met een wereldse 
presentatie.

Groep 1,2 & 3
Locatie speellokaal  
(begane grond)
Inschrijven De Zuiderzee
Tijd 12.15 - 13.30 uur
Start 19 sept / 9 keer
Docent Susanne Gerrits 
Kosten €58 / Stadspas 
gratis

DE TALENTENTENT MEER IN DE BUURT

Voordat een cursus van start gaat, 
 is er een korte pauze. Neem je zelf een  

boterhammetje en drinken mee? 

LET OP!


