
INDISCHE BUURT

IBS AL JAWHARA

  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 koken, 
schilderen of sporten? Of houd je 

meer van science of natuur?

LOCATIES / CONTACT

ibs al jawhara 

Sumatraplantsoen 15
020 69 27 983

de evenaar 
Ambonplein 59

talententent

Joke Hilverda / 06 45 13 62 81
jhilverda@dynamo-amsterdam.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!

ontwerp nutbeydesign.nl

     

NOG MEER!?

Ben je op zoek naar nog meer leuke cursussen in 
de buurt? Dan kun je ook terecht bij de volgende 

buurt organisaties.

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

KABAAL!
IN DE TENT  

buurtsportverenigingen 

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

Informatie buurtsportvereniging.oost@amsterdam.nl 
Voor het actuele aanbod voor buurtsportverenigingen 

kijk op amsterdam.nl/buurtsportverenigingoost

volleybal

albatros

Groep 5 & 6 
Maandag 14.45 - 15.45 uur

Locatie gymzaal Banka straat, 
Indische Buurtschool  

Start 5 nov - Eind 3 dec
Kosten €10 / 5 keer

multisport ouder en kind

Gezellig en gezond bewegen  
voor de allerkleintjes!

Leeftijd 2 tot 4 jaar 
Dinsdag 15.45 - 16.30 uur

Locatie gymzaal Bali straat, 
Indische Buurtschool  

Start 25 sept - Eind 4 dec
Kosten €15 / 10 keer of rittenkaart 

/ Stadspas gratis

IN DE BUURT

schooljaar
2018/2019

september      
december



choco ondernemers 

Samen met je klas  - 
ge noten ga je de uitda-
ging aan om je eigen 
m erk duurzame choco-
lade te ontwikkelen. Wie 
heeft het meest succes-
volle bedrijf? Doe mee en 
test jouw ondernemer-
skills. 

Groep 6
Locatie / Inschrijven 
IBS Al Jawhara 
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Start 24 sept / 10 keer 

atletiek 

Wil je leren verspringen, 
hoogspringen en snel 
sprinten? Doe mee met 
atletiek en je gaat het 
leren! 

Groep 5 t/m 8 (de meiden)
Locatie / Inschrijven 
IBS Al Jawhara / gymzaal 
De Waaier
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Start 24 sept / 10 keer 

buurtclub

kinderpersbureau 

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

Groep 5 t/m 8
Locatie / Inschrijven
OBA Javaplein / IBS Al 
Jawhara 
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Start 24 sept / 10 keer 

natuurkriebels 

Iedere week lezen we een 
boekje over de natuur en 
leren spannende dingen 
over kleine kriebeldier-
tjes, bloemen en planten. 

Groep 3 
Locatie / Inschrijven 
IBS Al Jawhara
Tijd 15.15 - 16.30 uur
Start 25 sept / 10 keer 

smulkokkies 

Gezonde en lekkere hap-
jes maken met juf Eva. 
Kook je mee? 

Groep 5
Locatie / Inschrijven 
IBS Al Jahwara / keuken 
de Evenaar
Tijd 15.30 - 16.30 uur 
Start 25 sept / 10 keer 

free running 

Onder begeleiding van 
een professionele trainer 
proberen we alle moge-
lijke hindernissen op 
een zo vloeiend en snel 
mogelijke manier voorbij 
te gaan.

Groep 5 t/m 8 (de jongens)
Locatie / Inschrijven 
IBS Al Jawhara / gymzaal 
De Waaier
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Start 25 sept / 10 keer 

nijntje 
beweegdiploma

Met zijn allen duike-
len, springen, rollen en 
klauteren. We maken er 
een dolle boel van. Kom 
je ook gezellig met je 
klasgenoten allerlei leuke 
oefeningen doen? 

Groep 2
Locatie / Inschrijven 
IBS Al Jawhara 
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 26 sept / 15 keer 

versieren met verf 

Knutselen, tekenen, 
verven en meer. Ontdek 
de kleine kunstenaar 
in jezelf. Creativiteit en 
plezier staan centraal. 

Groep 2
Locatie / Inschrijven 
IBS Al Jawhara 
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 26 sept / 10 keer

buurtsport-

vereniging

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  
buurtsportver eniging.oost@
amsterdam.nl

honkbal

Sla jij een homerun en 
ben je als eerste binnen? 
Oefen hier op het goed 
raken van de bal, ren snel 
alle honken voorbij en de 
punten zijn binnen. 

Groep 3 & 4
Locatie / Inschrijven
gymzaal De Waaier / IBS 
Al Jawhara 
Tijd 15.15 - 16.15 uur
Start 27 sept / 10 keer 

mad science

Voor professors in de 
dop. Maak kennis met 
wetenschap en techniek. 
We doen gekke experi-
menten en spannende 
proefjes. 

Groep 4
Locatie / Inschrijven
IBS Al Jawhara
Tijd 15.15 - 16.15 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 jhilverda@
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 
Jongerencultuurfonds 
Amsterdam.

buurtclub

het buurtatelier

Wil je tekenen, schilder-
en, 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
Inschrijven via 
hetbuurtatelier@gmail.com 
/ 06 41 84 99 40
Tijd 14.30 - 15.45 uur 
Start 28 sept
Kosten €1 per keer


