
KABAAL!
IN DE TENT  

BREDE DALTONSCHOOL DE MEER

  De Talententent wordt georganiseerd door Brede  

Daltonschool De Meer 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

  www.dynamo-amsterdam.nl/talententent

 Like ons! www.facebook.com/talentententoost

De Talententent organiseert met de 
Brede Daltonschool De Meer leer-

zame cursussen voor alle kinderen 
van school en kinderen uit de buurt. 

Iedereen kan meedoen! 

INFORMATIE

talententent

Felice Suer / 06 26 63 52 66 /  
fsuer@dynamo-amsterdam.nl

brede daltonschool de meer 
Van 't Hofflaan 50
Marlies Dersjant  /

 Hielie Bakker

ontwerp nutbeydesign.nl

schooljaar
2018/2019

september      
december

ACTIE IN DE BUURT

buurt sportverenigingen

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

Meer informatie amsterdam.nl/ 
buurtsportverenigingoost 

kook- en eetlessen 
kookstudio het kinderfornuis

In deze studio is alles op kinderhoogte. Samen 
lekker ouderwets koken: stamppotjes maken, 
geurige soepjes, maar ook nasi en tajine! Acht 

kooklessen waarin we meerdere gerechten 
maken rondom een thema. Na het koken met 

z’n allen smullen.

Groep 3 t/m 6
Dinsdag 16.00 - 17.30 uur
Locatie het Kinderfornuis

Inschrijven / Betalen / Informatie 
info@kinderfornuis.nl

Docent Hedwig Everaerts
info@kinderfornuis.nl 

Kosten €88 / Stadspas gratis
Let op! U brengt en haalt uw kind 
zelf van en naar het Kinderfornuis

 
klassiek ballet 

het brinkhuis

De van oorsprong Australische Gerry Wisman 
is ruim vijftig jaar professionele danseres 
geweest, opgeleid aan het Nationaal Ballet. 

Gerry vindt dat iedereen toegang moet hebben 
tot goed (dans-) onderwijs en dan liefst zo 

laagdrempelig mogelijk. De kinderen geven 
aan het eind van het seizoen een optreden, met 
door Gerry zelfgemaakte pakjes en kostuums.

Groep 1 t/m 8
Groepen ingedeeld op leeftijd,  

elke groep heeft één uur les
Donderdag 16.00 - 19.00 uur 

Locatie servicepunt Het Brinkhuis 
Inschrijven / Betalen via 020 46 20 331

Docent Gerry Wisman
Kosten €5 per maand

dans

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
Locatie Studio van den Ende
Donderdag 15.45 - 16.45 uur

Start 1 nov
Kosten €25 / 10 keer

honkbal

ovvo

Leeftijd 6 t/m 9 jaar
Locatie 5e Montessorischool
Maandag 16.30 - 17.30 uur

Start 1 okt
Kosten €25 / 10 keer

 



meer theater

Zin in toneelspelen, een 
mooie serieuze rol of een 
grappig typetje?

Een zelf bedacht verhaal 
omtoveren in een toneel-
stuk? Doe mee met Meer 
Theater! Bij de laatste les 
spelen we voor publiek.

Groep 4 & 5
Tijd 15.30 - 16.30 uur

Groep 6, 7 & 8
Tijd 16.30 - 17.30 uur

Locatie Daltonschool de 
Meer / speellokaal
Inschrijven via inschrijf-
formulier
Docent Marianne van 
Zeijlen
www.vrijinexpressie.nl
Start 1 okt / 10 keer 
(laatste les 10 december)
Kosten €70 / Stadspas 
gratis

chinees 
door chinees paradijs

Leren lezen en schrijven 
in het Chinees, een heel 
belangrijke wereldtaal, 
in de wereld spreken 1,3 
miljard mensen deze taal. 
En sinds 2015 is Chinees 
een officieel eindexamen-
vak voor vwo en gymna-
sium.

Groep 3 t/m 8
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Daltonschool de 
Meer / lokaal Groep 6a 
(van Anton)
Docent Jing Wang
www.chineesparadijs.nl
Start 2 okt / 10 keer 
Kosten €90 / Stadspas 
gratis 
Prijs kalligrafie set / €20, 
kan je kopen bij je Docent 
Inschrijven 
via inschrijfformulier

zingen in een koor

Zingen is een feest en 
samen zingen een heel 
groot feest. Pop, musi-
cal, HipHop, we doen dit 
allemaal. Een rap maken 
een klassiek lied van 
Schubert. De teksten en 
MP3 van de muziek krijg 
je per mail zodat je thuis 
verder kan oefenen. De 
laatste les zingen we 
samen voor publiek.

Groep 2, 3 & 4
Tijd 15.30 - 16.30 uur

Groep 5 t/m 8
Tijd 16.30 - 17.30 uur

Locatie Daltonschool de 
Meer / speellokaal
Inschrijven via inschrijf-
formulier
Docent Wiebe Gotink 
www.wemusic.nl
Start 4 okt / 10 keer 
Kosten €70 / Stadspas 
gratis

kunstatelier

We werken met verschil-
lende beeldende disci-
plines en technieken; 
ruimtelijke werken, f oto-
grafie, lichtkunst en te-
kenen & schilderen. Ook 
kinderen die al eerder 
hebben meegedaan zijn 
weer van harte welkom.

Groep 4 t/m 7
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Daltonschool de 
Meer/ klaslokaal groep 5c 
(Charlotte)
Inschrijven via inschrijf-
formulier
Start 27 sept / 10 keer
Docent Petra Veenstra
Facebook.com/Kunstvis
Kosten €100 / Stadspas 
gratis 
Materiaal inbegrepen

creatief danslab 
dansen om te leren   

Een uniek dans-concept, 
waarmee jonge kin-
deren hun eigen moves 
creëren. In de creatieve 
danslessen kunnen 
kinderen experimen-
teren met beweging en 
door dans ontdekken 
en creëren. Strek als 
kauwgom, schrijf je naam 
met je heup en word een 
vliegende vis. Het doel is 
creativiteit en zelfver-
trouwen te stimuleren, 
zodat elk kind ervan kan 
genieten zichzelf te zijn. 
Dans is jou!

Groep 1 & 2
Tijd 15.15 - 16.00 uur

Groep 3, 4 & 5
Tijd 16.15 - 17.00 uur

Locatie Daltonschool de 
Meer / speellokaal
Docent Monica Antezana
www.movelabdance.com
Start 5 okt / 10 keer
Kosten €85 / Stadspas 
gratis 
Inschrijven 
via inschrijfformulier

OOK MEEDOEN? INSCHRIJFFORMULIER

De Talententent organiseert met de 
Brede Daltonschool de Meer leer-

zame cursussen voor alle kinderen 
van school en kinderen uit de buurt. 

Iedereen kan meedoen! 

inschrijven

Vul het Inschrijfformulier in en  
kom naar de inschrijfochtend of -middag.  

Woensdag 19 september van 8.30 tot 12.30 uur
Donderdag 20 september van 14.00 tot 15.30 uur 

 
Locatie in de hal van de school 

Daar kunt u het ingevulde formulier 
inleveren en meteen betalen.

Let op! U kunt alléén met pinpas betalen. 
Indien u een Stadspas heeft, 

een kopie inleveren.

Voor alle cursussen geldt een maximaal 
aantal deelnemers.

naam kind

naam ouder

telefoonnummer 1 [ouder]

telefoonnummer 2 [18+]

email ouder 

Indien de cursus onverhoopt niet doorgaat dan 
kunt u gebeld worden. U dient uw kind dan op te 
halen.

meer theater 
Groep 4 & 5
Maandag 15.30 - 16.30 uur

meer theater 
Groep 3 t/m 8
Maandag 16.30 - 17.30 uur

chinees

Groep 4, 5 & 6
Dinsdag 15.30 - 16.30 uur

zingen in een koor

Groep 2, 3 & 4
Donderdag 15.30 - 16.30 uur

zingen in een koor

Groep 5 t/m 8
Donderdag 16.30 - 17.30 uur

kunst atelier

Groep 4 t/m 7
Donderdag 15.30 - 17.00 uur

creatief danslab

Groep 1 & 2
Vrijdag 15.15 - 16.00 uur

creatief danslab

Groep 3, 4 & 5
Vrijdag 16.15 - 17.00 uur

mijn kind gaat zelf naar huis

ik haal mijn kind zelf op

willen jullie mijn kind na afloop 
naar de opvang brengen?

Ik meld mijn kind aan 
voor de cursus


