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  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 boot-
camp, tennis of wetenschap? Of 

houd je meer van zingen, theater of 
popmuziek?

LOCATIES / CONTACT

talententent

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

Willie van Bakel / 06 49 35 63 33 
wbakel@dynamo-amsterdam.nl

obs olympus

Erich Salomonstraat 432
1087 JA Amsterdam

020 39 81 530

cvt ijburg

sporthal
Ed Pelsterpark 8

KABAAL
IN DE TENT  

OBS OLYMPUS

ontwerp nutbeydesign.nl

     

INFORMATIE

talententent

De naschoolse activiteiten van de Talententent zijn 
 bedoeld voor de kinderen van basisschool de Olympus  
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 maximum aantal plaatsen dus 

geef uw kind op tijd op.

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), 

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!

schooljaar
2018/2019

september      
december

buurt-
sportverenigingen

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

Meer informatie & het actule aanbod is te vinden  
op amsterdam.nl/buurtsportverenigingoost

nijntje beweegdiploma 
turnz

Leeftijd 2 tot 3 jaar 
Locatie CVT

Dinsdag 15.00 - 15.40 uur
Kosten € 50 / Stadspas € 10

handbal 
sv zeeburg

Groep 3 t/m 5
Locatie Laterna Magica

Woensdag 14.30 - 15.30 uur
Kosten € 25 / 10 keer

tafeltennis 
ttv diemen

Groep 3 t/m 8
Locatie Laterna Magica
Vrijdag 16.30 - 17.30 uur

Kosten € 20 / 10 keer

basketball's cool 
blue stars

Groep 3 t/m 8
Locatie Sporthal IJburg

Zaterdag 10.00 - 11.30 uur
Kosten €22,50 / 10 keer

in de buurt



wereldzang

De kinderen gaan op een 
reis door verschillende 
landen en leren Suri-
naamse, Braziliaanse, 
Chinese, Turkse, maar 
ook Nederlandse liedjes. 
Natuurlijk wordt het af-
gesloten met een wereldse 
presentatie!

Groep 1 & 2
Locatie dojo 
Inschrijven Olympus
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 24 sept / 10 keer

korfbal

Hoe goed kun jij samen-
werken en gooien? Gooi 
de bal in de korf en scoor 
punten!

Groep 5 & 6
Locatie CVT
Inschrijven Olympus
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 24 sept / 10 keer

kleutergym atletiek

We gaan oefenen in 
diverse onderdelen van 
de atletiek zoals lopen, 
werpen en springen!

Groep 1 & 2
Locatie dojo 
Inschrijven Olympus
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 25 sept / 10 keer

theater & 
musicalclub

Sta je 's ochtends al te 
zingen of rappen onder 
de douche, dans je de 
trap af, schrijf je verha-
len, liedjes of gedichten? 
Kom dan bij de theater-
club. We gaan zingen, 
dansen en acteren!

Groep 5 & 6
Locatie ouderkamer / 
podium 1e etage
Inschrijven Olympus
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 25 sept / 10 keer

racketmix

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

Groep 3, 4 & 5 
Locatie CVT
Inschrijven Olympus
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 26 sept / 10 keer

bootcamp meiden

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 
samen met andere meid-
en op een leuke manier te 
bewegen.

Groep 6, 7 & 8
Locatie dojo
Inschrijven Olympus
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 26 sept / 10 keer

muziekplein

pop amsterdam 

Samen met andere kin-
deren krijg je elke week 
een uur les in een echte 
popband!

Je speelt op je eigen 
instrument, je leert over 
ritmes en akkoorden en 
speelt leuke popsongs. 
In de band kun je kiezen 
uit keyboard, elektrische 
gitaar, basgitaar, zingen 
en drums.

Nieuwsgierig? Kom naar 
de open les op woensdag 
27 september!

Groep 5 t/m 8
Locatie Olympus
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 27 sept / 10 keer
Kosten €50

Met een Stadspas  
vergoedt het Jongeren-
cultuurfonds Amsterdam 
het lesgeld. 

Heeft u geen Stadspas? 
Dan helpen wij u bij de 
aanvraag. Vraag ernaar 
bij de ouder- en kindadv-
iseur.

Info & contact 
Margriet Batstra  
06 45 13 47 77 
mbatstra@dynamo- 
amsterdam.nl

robotwise

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

Groep 3 & 4
Locatie ouderkamer
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Start 27 sept / 10 keer

wetenschapsclub

Ontdek de kunst en 
wetenschap achter het 
maken van slijm. Hoe kun 
je een zelfgemaakte raket 
heel hoog in de lucht 
laten schieten? Maak zelf 
een windmolen en laat 
hem draaien. Ontdek 
wat je met magneten kan 
doen! En nog veel meer!

Schrijf je in voor de 
wetenschapsclub op 
donderdagmiddag en doe 
met Fiona allerlei experi-
menten. 

Groep 5, 6 & 7
Locatie aula 1e verdieping
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Start 27 sept / 10 keer

buurt-

s portvereniging

meidenvoetbal 
afc ijburg 

Stadsdeel Oost i.s.m.  
AFC IJburg

Groep 5 t/m 8
Locatie CVT
16.00 - 17.00 uur
Kosten €20 / 8 keer
Aanmelden niet nodig, je 
kunt gewoon langskomen 


