
ACTIE!
IN DE TENT  

BASISSCHOOL DE DAPPER

DAPPERBUURT

  De Talententent wordt georganiseerd door basis school 

de Dapper 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

  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 dansen, 
schaken of bouwen? Of houd je 

meer van vloggen, kickboksen of 
natuur?

INFORMATIEINFORMATIE

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 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

basisschool de dapper

Pieter Nieuwlandstraat 3
020 69 39 100

ontwerp nutbeydesign.nl

inschrijven

De activiteiten van de Talententent zijn speciaal 
bedoeld voor de kinderen van basisschool De Dapper 
en vinden allemaal plaats in de school of in de buurt. 
U kunt uw kind opgeven voor de activiteiten van de 

Talententent via het inschrijfformulier van de school. 
Er zijn per activiteit een maximumaantal plaatsen 

dus geef uw kind op tijd op. 

dapperacademie

De Talententent biedt dit programma aan in  
samenwerking met De Dapper academie.

De Dapper academie gaat verder waar  
het re guliere lesaanbod stopt: 

 • een gevarieerd aanbod
 • verbreding en verdieping
 • talent- en persoonlijke ontwikkeling
 • onderzoekend leren
 • 21 st century skills
 • sport, cultuur & wetenschap
 • techniek & ICT

ONTDEK NIEUWE
DINGEN DOOR ZELF TE 
EXPERIMENTEREN

buurt sportverenigingen

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

Meer informatie amsterdam.nl/ 
buurtsportverenigingoost

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

buurtsportevenementen

schooljaar
2018/2019

september      
december



kleurkunstenaars

Samen met juf Jet lekker 
plakken, knippen en 
verven. Een spannende 
knutselontdekkingsreis!

Groep 1 & 2 
Locatie kleuterlokaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 24 sept / 10 keer

kleutersport

Sport en spel, speciaal 
voor de kleintjes!

Groep 1 & 2
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 24 sept / 10 keer

urban dance

Houd je ook zo van 
dansen? Doe mee en leer 
verschillende dansen 
oefenen.

Groep 3 & 4
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 24 sept / 10 keer

racketmix

Elke week een leuke mix 
van badminton, tennis en 
tafeltennis. Doe je mee?

Groep 3 & 4
Locatie gymzaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 24 sept / 10 keer 

workshop vloggen

Je krijgt tips en tools hoe 
je je eigen toffe vlog kunt 
maken. Met instructies 
over camerawerk, verhaal 
en de montage.

Groep 7 & 8
Locatie Club Junior 
Dapper, Pieter Nieuwland-
straat 31
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Start 8 okt / 10 keer

sport en spel

Op maandag en vrijdag 
is er sport en spel op het 
schoolplein. Inschrijven 
niet nodig.

Groep 1 t/m 8
Locatie schoolplein
Tijd 14.15 - 16.00 uur / 
doorlopend
Start 1 okt / doorlopend

bouwen aan de stad

Hoe ziet jouw droomstad 
eruit? We gaan op onder-
zoek, maken tekeningen, 
filmpjes en modellen. 
Uiteindelijk maken we 
een ontwerp van de stad.

Groep 5 & 6
Locatie lokaal
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 25 sept / 10 keer

cheerleading

Bij cheerleading leer je 
sprongen maken, stunts, 
dansen en de radslag. 
Cheerleaders treden 
op voor het publiek bij 
sportwedstrijden.

Groep 6, 7 & 8
Locatie gymzaal
Tijd 14.00 - 15.00 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 ondernemerskills! 

Groep 6, 7 & 8
Locatie kindercentrum 
Kastanjetuin
Inschrijven bij je eigen 
leerkracht of mbatstra@
dynamo-amsterdam.nl 
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Start 25 sept / 10 keer
Informatie 
Margriet Batstra 
06 45 13 47 77
mbatstra@dynamo-am-
sterdam.nl

natuursafari

We gaan samen de 
natuur ontdekken, leren 
over tuinieren, voeding 
en voedselproductie en 
over de kenmerken van 
het seizoen. Over deze 
ontdekkingen maken we 
ook een reportage.

Groep 3, 4 & 5
Locatie schoolplein
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 26 sept / 10 keer

schaken

Leer schaken met de 
Schaakschool Indische 
Buurt en versla al je 
 tegenstanders.

Groep 5 t/m 8
Locatie aula en lokaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 26 sept / 10 keer

kickboksen

Kickboksen is een 
zelfverdedigingssport die 
goed is voor je conditie 
en motoriek. Daarnaast 
leer je ook discipline en 
doorzettingsvermogen.

Groep 6, 7 & 8
Locatie gymzaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 26 sept / 10 keer

buurtclub

techniek en 
kunst op locatie 

Een speciale cursus voor 
kinderen die plezier heb-
ben in beeldende vakken 
en hun talent na school-
tijd verder willen ontwik-
kelen. Je maakt kennis 
met verschillende tech-
nieken en materialen en 
we brengen een bezoek 
aan MK24, het centrum 
voor cursussen beeldende 
kunst 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  

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

sport en spel

Op maandag en vrijdag 
is er sport en spel op het 
schoolplein. Inschrijven 
niet nodig.

Groep 1 t/m 8
Locatie schoolplein
Tijd 14.15 - 16.00 uur 
Start 5 okt / doorlopend


