
BASISSCHOOL DE WAAIER

DE NAUTILUS OOST

  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 basket-
bal, techniek of sporten? Of doe je 
mee met het kinderpersbureau? 

ontwerp nutbeydesign.nl

LOCATIES / CONTACT

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).

Kijk op www.dynamojongeren.nl en om te zien wat we 
allemaal doen! Of check ook:

buurtatelier 
De Meevaart

Balistraat 48A
hetbuurtatelier@gmail.com 

facebook.com/HetBuurtAtelier

schaakschool

Balistraat 48 A
www.schaakschoolindischebuurt.nl

kids van amsterdam oost

www.dekids.net

stichting klassiek rondom de klas

www.klassiekrondomdeklas.nl

studio 52nd

www.studio52nd.nl

stichting zip/cybersoek 
www.cybersoek.nl

basisschool de waaier

Obiplein 115
Betty Castens / 020  69 23 980

de nautilus oost

Soembawastraat 63
020 66 56 723

klassiek rondom de klas

info@klassiekrondomdeklas.nl

de meevaart 
Balistraat 48A

talententent

Joke Hilverda
jhilverda@dynamo-amsterdam.nl 

06 45 13 62 81

ACTIE IN DE BUURT

buurtsportverenigingen 

Aanmelden voor de buurtsportverenigingen is 
niet nodig, je kunt gewoon komen. 
Voor vragen kun je mailen naar:  

buurtsportvereniging.oost@amsterdam.nl
Voor het actuele aanbod kijk op amsterdam.nl/

buurtsportverenigingoost

volleybal

albatros

Groep 6 & 7 
Locatie gymzaal Bankastraat, 

De Indische Buurtschool  
Maandag 14.45 - 15.45 uur

Start 5 nov t/m 3 dec
Kosten €10 / 5 keer 

multisport ouder en kind 
Gezellig en gezond bewegen  

voor de allerkleinsten!
Leeftijd 2 tot 4 jaar 

Locatie gymzaal Balistraat,  
De Indische Buurtschool 
Dinsdag 15.45 - 16.30 uur
Start 25 sept / Eind 4 dec

Kosten €15 / 10 keer of rittenkaart 
/ Stadspas gratis

KABAAL!
IN DE TENT  

schooljaar
2018/2019

september      
december



balsporten 
voor kleuters 

Maak kennis met ver-
schillende sporten! Voor 
elke sport heb je een 
andere bal nodig. Samen 
spelen en ontdekken.

Groep 1 & 2 
Locatie / Inschrijven
De Waaier
Tijd 14.15 - 15.00 uur
Start 24 sept / 10 keer

kleuterdans

Ga je dansend mee op 
avontuur? Op een speelse 
manier leren kinderen 
bewegen op muziek en 
samen plezier maken. 

Groep 1 & 2 
Locatie / Inschrijven
De Nautilus Oost 
Tijd 14.10 – 15.10 uur
Start 24 sept / 10 keer

knutselparade

Lekker samen knippen, 
plakken en schilderen 
met juf Betty.

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

lichtkunstjes 

Voor stoere knutselkin-
deren! We maken coole 
kunstwerken met licht en 
schaduw.

Groep 5 & 6 
Locatie / Inschrijven
De Waaier 
Tijd 14.15 - 15.45 uur
Start 24 sept / 10 keer 

buurtclub

kinderpersbureau 

Voor alle kinderen uit 
de Indische Buurt die 
nieuwsgierig zijn en hun 
eigen buurt beter willen 
leren kennen. Je leert 
interviewen, filmen en 
geluidsopnames maken. 
Je kunt je opgeven bij 
jhilverda@dynamo- 
amsterdam.nl of op 
school.

Groep 5 t/m 8
Locatie OBA Javaplein
Inschrijven De Waaier / 
De Nautilus Oost 
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Start 24 sept / 10 keer 

kunstkriebels 

Verven, knippen en 
plakken! Knutselpret voor 
kleine kunstenaars. 

Groep 1, 2 & 3 
Locatie / Inschrijven
De Nautilus Oost
Tijd 14.00 - 15.00 
Start 25 sept / 10 keer 

robotwise 

Je leert op een super 
coole manier over robotica 
en programmeren. We 
bouwen robot modellen 
en leren ze aan te sturen. 
Doe je mee?

Groep 6
Locatie / Inschrijven 
De Waaier
Tijd 15.15 - 16.30 uur
Start 25 sept / 10 keer

beweegkriebels 

Lekker gezond bewe-
gen op muziek en leuke 
spelletjes doen met juf 
Cornellie. 

Groep 1, 2 & 3 
Locatie / Inschrijven 
De Nautilus Oost 
Tijd 14.00 -15.00 uur
Start 26 sept / 10 keer

natuurkriebels

Iedere week lezen we een 
boekje over de natuur 
en leren van alles over 
kleine kriebeldiertjes, 
bloemen en planten. 

Groep 1 & 2
Inschrijven / Locatie 
De Waaier
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 26 sept / 10 keer 

bouwen met 
technisch lego

Vind je spelen met tech-
nisch lego ook zo leuk? 
Samen met juf Marleen 
ga je een mooi bouwwerk 
maken.

Groep 3 & 4 
Locatie / Inschrijven
De Waaier
Tijd 14.00 - 15.15 uur 
Start 26 sept / 10 keer

techniekfabriek

In de techniekfabriek 
maak je je eigen basket-
balspel, luchtdruk 
propjes schieter en nog 
veel meer! Leer van alles 
over techniek. 

Groep 4, 5 & 6 
Locatie / Inschrijven 
De Nautilus Oost 
Tijd 14.00 - 15.00 uur 
Start 26 sept of 7 nov  
/ 5 keer 

meidensport

Lekker samen sporten en 
bewegen met de meiden!

Groep 6, 7 & 8 
Locatie / Inschrijven
De Nautilus Oost 
Tijd 14.00 - 15.00 uur 
Start 26 sept / 10 keer 

buurtclub

het buurtatelier

Wil je tekenen, schilde-
ren, bouwen en collages 
maken? We ontmoeten 
kunstenaars uit de buurt 
en samen maken we een 
expositie!

Leeftijd 6 t/m 10 jaar 
Locatie De Meevaart
Tijd 14.30 - 15.45 uur 
Kosten €1 per keer 
Start 26 sept 
Aanmelden en Informatie 
hetbuurtatelier@gmail.
com / 06 41 84 99 40

buurt-

sportvereniging

meidenvoetbal

Groep 3 t/m 6
Locatie Sporthal Zeeburg
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Start 26 sept / 8 keer
Kosten €20 
Aanmelden niet nodig, je 
kunt gewoon langskomen
Informatie  
buurtsport vereniging.oost@
amsterdam.nl

knutselparade 

Lekker samen knippen, 
plakken en schilderen 
met juf Betty.

Groep 1 & 2
Locatie / Inschrijven
De Waaier
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 27 sept / 10 keer

sieraden maken

Maak je eigen collectie 
met juf Tamara. Oorbel-
len, een ketting met een 
hanger of een haarband 
met een bloem. 

Groep 3 & 4 
Locatie / Inschrijven 
De Waaier
Tijd 14.15 - 15.30 uur 
Start 27 sept / 10 keer

technieklab

Hoe ziet een elektrisch 
apparaat er van binnen 
uit? Kun je daar iets 
nieuws van maken dat 
beweegt? Je leert het bij 
Technieklab!

Groep 7 & 8 
Locatie / Inschrijven 
De Nautilus Oost
Tijd 14.15 - 15.30 uur 
Start 27 sept óf 7 nov / 10 
keer 

buurtclub

javabizkids 

Als JavaBIZKid bezoek je 
iedere week een andere 
winkel in de Javastraat 
en leer je hoe het is om te 
ondernemen, je eigen BIZ 
te hebben. Daarna gaan 
we zelf creatief aan de 
slag met wat we gezien 
en gehoord hebben. Word 
ook JavaBIZKid!

Groep 6, 7 & 8 
Locatie De Indische Buurt-
school, Bankastraat 18
Inschrijven De Waaier / 
De Nautilus Oost
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Start 27 sept / 10 keer 

buurtclub

techniek & 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 creatieve workshops 
in Oost.

Groep 5 t/m 8
Locatie CBK Amsterdam, 
Oranje Vrijstaatkade 71
Inschrijven bij je eigen 
leerkracht of jhilverda@
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 
Jongerencultuurfonds 
Amsterdam.

sport en spel

Verdedigen, aanvallen, 
een voorzet en goal! Hier 
leer je nog beter voet-
ballen!

Groep 3, 4 & 5 
Tijd 14.15 - 15.15 uur
Locatie / Inschrijven
De Waaier
Start 28 sept / 10 keer

smulkokkies 

Wil je ook gezond en lek-
ker koken met juf Betty? 
Kom roeren in potten en 
pannen.

Groep 4 & 5 
Locatie / Inschrijven 
De Waaier
Tijd 14.15 - 15.30 uur
Start 28 sept / 10 keer 

judo 

Rollen op de mat, een 
houdgreep en een been-
worp, je leert het bij 
judo.

Groep 3, 4 & 5
Tijd 14.10 - 15.10 uur
Locatie / Inschrijven
De Nautilus Oost 
Start 28 sept / 10 keer

jongenssport 

Gezond en sportief be-
wegen na schooltijd. Met 
meester Vincent lekker 
sporten in de gymzaal.

Groep 6, 7 & 8
Tijd 14.15 - 15.15 uur
Locatie / Inschrijven
De Nautilus Oost 
Start 28 sept / 10 keer

basketbal

Dribbelen, pass en goal. 
Probeer deze coole sport 
bij ons uit. We trainen 
voor het scholentoernooi 
in november!

Groep 6, 7 & 8 
Locatie / Inschrijven 
De Waaier 
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 28 sep / 10 keer

buurtclub

het buurtatelier

Wil je tekenen, schilde-
ren, bouwen en collages 
maken? We ontmoeten 
kunstenaars uit de buurt 
en samen maken we een 
expositie!

Leeftijd 6 t/m 10 jaar 
Locatie De Meevaart
Tijd 14.30 - 15.45 uur 
Kosten €1 per keer
Aanmelden 
hetbuurtatelier@gmail.com 
/ 06 41 84 99 40

klassiek 
rondom de klas 

Voor alle leerlingen uit stadsdeel Oost zijn er 
koorlessen of lessen op een instrument. Tijdens 
deze lessen leren de kinderen een muziekinstrument 
bespelen, samen met andere kinderen. 

Ieder half jaar doen de kinderen mee aan een uit-
voering samen met het Nederlands Philharmonisch 
orkest in een echte concertzaal. In orkestrepetities 
leer je samen met alle kinderen die meedoen in 
het orkest spelen. Muziek maken is goed voor de 
ontwikkeling van kinderen. Er komt zoveel bij 
kijken; concentratie, discipline, doorzettingsvermo-
gen, samenwerken en naar elkaar luisteren.

koor

Groep 4 t/m 8 zingt in het 
koor op donder dag van 
15.30 tot 16.30 uur.  

instrument

Groep 5 t/m 8 leert spelen 
op één van de instru-
menten van een symfonie 
orkest.

blaasinstrumenten 
& slagwerk 

Woensdagmiddag  
verschillende tijden  
tussen 15.30 & 18.00 uur

strijkinstrumenten

Vrijdagmiddag  
verschillende tijden  
tussen 15.30 & 18.00 uur

Locatie De lessen worden 
gegeven in onze eigen 
ruimte aan de Batjan-
straat 2 in de Indische 
Buurt.

Voor meer informatie  
over aanmelden of om te 
komen kijken mailt u naar: 
info@klassiekrondom-
deklas.nl


