
BARBARASCHOOL

OOSTERPARKBUURT

  De Talententent wordt georganiseerd door Dynamo. 

Deze uitgave wordt  verspreid in stadsdeel Oost.

  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

  Onze website: www.dynamo-amsterdam.nl/talententent

 Like ons! www.facebook.com/talentententoost

Doe mee met de activiteiten van de 
Talententent en ontdek zelf wat je 
leuk vindt! Wat denk je van dans, 
bootcamp of muziek? Of houd je 

meer van hapjes maken, honkbal of 
schilderen?

INFORMATIE

ontwerp nutbeydesign.nl

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!

talententent

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

barbaraschool

Eikenplein 3
020 66 50 790

buurt sportverenigingen

Aanmelden voor de buurtsportverenigingen is 
niet nodig, je kunt gewoon komen. 

Voor vragen kun je mailen naar:  
buurtsport vereniging.oost@amsterdam.nl

multisport ouder en kind 

Leeftijd 2 tot 4 jaar
Locatie gymzaal OBS de Kaap

Woensdag 16.00 - 16.45 uur
Start 24 sept

Kosten €15 / 10 keer of rittenkaart 
/ Stadspas gratis

 
basketball's cool

flying oost

Groep 3 t/m 8
Locatie Sporthal Amstelcampus

Zaterdag 10.00 - 11.30 uur
Inschrijfkosten €7,50

Kosten €22,50 / 10 keer

MEER IN DE BUURT

KABAAL!
IN DE TENT  

schooljaar
2018/2019

september      
december



kleuterdans

Ga je al dansend mee op 
avontuur? Op een speelse 
manier leren kinderen 
hun fantasie te ontwik-
kelen en zichzelf te uiten, 
samen dingen te doen en 
plezier te maken.

Groep 1 & 2
Locatie speelzaal
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 24 sept / 10 keer

honkbal

Ben jij als eerste binnen, 
door de homerun die je 
slaat? Kom bij honkbal 
oefenen op het goed raken 
van de bal en jij rent zo 
alle honken voorbij en de 
punten zijn binnen.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Louise de Coligny 
/ Oosterpark
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.30 uur
Start 24 sept / 10 keer

kleuterbalsport

Welke sporten kun je 
allemaal met een bal? We 
oefenen elke week met 3 
balsporten zoals voetbal, 
basketbal en volleybal. 
Speciaal op maat voor de 
kleuters!

Groep 1 & 2
Locatie speelzaal
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 25 sept / 10 keer

muzieklab

maak je eigen mix!

Je maakt je eigen 
muziek productie met 
behulp van de iPad. Je 
leert over melodie, ritme 
& audiotechniek en levert 
aan het eind van het pro-
gramma een track af in 
je eigen favoriete stijl. 

Groep 5 t/m 8
Locatie klaslokaal
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 25 sept / 10 keer

buurtclub

choco ondernemers 

Samen met je vrienden 
ga je de uitdaging 
aan om je eigen merk 
duurzame chocola te 
ontwikkelen en het meest 
succesvolle bedrijfje te 
worden. Doe mee en test 
jouw ondernemersskills! 

Groep 6, 7 & 8
Locatie kindercentrum 
Kastanjetuin
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Start 25 sept / 10 keer
Informatie / Aanmelden
Margriet Batstra
06 45 13 47 77 / mbatstra@
dynamo-amsterdam.nl 

robotwise

Je leert op een super 
coole manier over robotica 
en programmeren. We 
bouwen robot modellen 
en leren deze program-
meren en aansturen. Doe 
je mee?

Groep 3 & 4
Locatie klaslokaal
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 12.15 - 13.30 uur
Start 26 sept / 10 keer

bootcamp

Touwtrekken, tijgeren, 
klimmen, springen, krui-
pen, estafettes, balspelen 
en tikspelen is wat je bij 
bootcamp gaat doen. Doel 
van de lessen is om je 
fitter en sterker te voelen, 
maar vooral om lekker 
op een leuke manier te 
bewegen.

Groep 6, 7 & 8
Locatie Louise de Coligny/ 
Oosterpark
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 12.15 - 13.30 uur
Start 26 sept / 10 keer

kleurkunstenaars

Lekker verven, plakken 
en knippen met juf Mar-
jolein. Een spannende 
knutselontdekkingsreis!

Groep 1 & 2
Locatie kleuterlokaal
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 27 sept / 10 keer

gezond koken 
en proeven

We gaan lekkere gezonde 
hapjes maken en samen 
opeten!

Groep 3 & 4
Locatie Kastanjetuin
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 27 sept / 10 keer

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. 

Groep 5 & 6
Locatie klaslokaal
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.30 uur
Start 27 sept / 10 keer

dans meiden

Houd je ook zo van 
dansen? Doe mee en leer 
verschillende dansen 
 oefenen. Samen met an-
dere meiden.

Groep 6, 7 & 8
Locatie speelzaal
Inschrijven Barbaraschool
Tijd 15.15 - 16.30 uur
Start 27 sept / 10 keer

buurtclub

techniek en kunst 
op locatie 

Een speciale cursus voor 
kinderen die plezier 
hebben in beeldende 
vakken en hun talent na 
schooltijd verder willen 
ontwikkelen. Je maakt 
kennis met verschillende 
technieken en materi-
alen en we brengen een 
bezoek aan MK24, het 
centrum voor creatieve 
workshops in Oost.

Groep 5 t/m 8
Locatie CBK Amsterdam, 
Oranje Vrijstaatkade 71
Inschrijven bij je eigen 
leerkracht of mbatstra@
dynamo-amsterdam.nl 
Tijd 15.30 - 16.45 uur 
Start 27 sept / 15 keer 
Kosten € 112,50 / 15 keer

Voor kinderen met een 
Stadspas wordt het 
lesgeld vergoed door het 
Jongeren Cultuur Fonds 
Amsterdam


