
subsidies

Voor huishoudens met een laag inkomen zijn er 
verschillende subsidiemogelijkheden. Zo heeft de 
gemeente Amsterdam de Stadspas (www.Stadspas.nl) 
en de scholierenvergoeding. Voor kinderen die graag 
sporten is er het Jeugdsportfonds. Voor kinderen 
die mee willen doen aan een creatieve of muzikale 
cursus, is er het Jongerencultuurfonds. Ook is het 
mogelijk om gebruik te maken van de steun van 
Stichting SINA (www.stichtingsina.nl). Als uw kind 
graag wilt meedoen aan een naschoolse activiteit kan 
Stichting SINA de activiteit vergoeden. Wij kunnen u 
verder informeren.

Voor sportactiviteiten kunt u contact opnemen met 
Anouk Griffioen, 06 49 35 63 38. 

Voor muziekactiviteiten kunt u contact opnemen met 
Brenda Peters, 06 26 63 35 49.

speciale regeling voor gezinnen 
met weinig geld

Alle kinderen doen mee bij de Talententent Zuid! 
Heeft u weinig geld? Wij helpen u graag! Ook als uw 
inkomen opeens fors gedaald is door ontslag of uit-
blijven van opdrachten. Er zijn verschillende opties. 
Vraag het aan de ouder- en kindadviseur of ouder-
contactfunctionaris bij uw kind op school. Zij geven 
u graag meer informatie over het inschrijven met 
behulp van verschillende voorzieningen. 

Wilt u meer informatie over voorzieningen in 
Zuid? Kom dan eens langs op de locatie Rijn 58 van 
 Dynamo op de Rijnstraat 58 of neem contact op met 
Birgit Anthonio, 06 44 13 98 53. 

contactgegevens medewerkers 
talententent zuid

sportactiviteiten

Eric Kruijswijk, 06 26 63 52 98 
ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl 

Anouk Griffioen, 06 49 35 63 38 
agriffioen@dynamo-amsterdam.nl

kunst & cultuur 
media, natuur & techniek

burgerschap & beroepsoriëntatie

Marieke Bodenstaff, 06 44 13 98 56 
mbodenstaff@dynamo-amsterdam.nl

Monique Hoogland, 06 40 22 48 76   
mhoogland@dynamo-amsterdam.nl

Brenda Peters, 06 26 63 35 49  
bpeters@dynamo-amsterdam.nl

meer informatie 

Wilt u informatie over de inschrijving, uitschrijving, 
bevestiging, betaling en meer? Ga naar onze website 
dynamo-amsterdam.nl/talententent-informatie-ouders.

st. catharinaschool 

Vechtstraat 88

ACTIE!
IN DE TENT

INFORMATIE VOOR OUDERS

talententent

De Talententent biedt basisschoolkinderen in  
Amsterdam stadsdeel Zuid (Buitenveldert en  
Rivierenbuurt) kunstzinnige en sportieve activiteiten 
om zo hun eigen talenten te ontdekken. 

iedereen kan meedoen!

Wij werken met professionele vakdocenten en 
bieden gevarieerde en uitdagende activiteiten. Het 
volgen van een activiteit bij de Talententent is niet 
alleen leerzaam, maar vooral leuk! 

Er valt ieder blok weer veel te kiezen op het gebied 
van Kunst & Cultuur, Media & Communicatie, Natuur 
& Techniek, Burgerschap & Beroepsoriëntatie en 
Sport. 

Twee keer per jaar bezoeken we de scholen met 
ons Talententent magazine. Hierin staat van alles 
over onze naschoolse activiteiten, evenementen en 
samenwerkingspartners. 

Het complete en actuele overzicht van de Talenten-
tent is ook te vinden via onze website  
www.dynamo-amsterdam.nl/talententent.

inschrijven

U kunt uw kind vanaf dinsdag 11 september om  
9.00 uur inschrijven via onze website:  
www.dynamo-amsterdam.nl/talententent.  
Bij iedere activiteit vindt u het digitale inschrijf-
formulier. 

stadspas

Met de Stadspas van uw kind krijgt u 50% korting op 
het cursusgeld. U kunt op het digitale inschrijffor-
mulier aangeven of uw kind een Stadspas heeft. Ver-
geet daarbij niet het Stadspasnummer te vermelden 
in het veld ‘bijzonderheden‘. Wij kunnen de korting 
alleen verrekenen als wij een kopie ontvangen van 
de pas. U kunt dit doen door de pas in te scannen en 
als bijlage toe te voegen aan het digitale inschrijf-
formulier. U kunt ook een kopie van de pas opsturen 
naar:

dynamo

Afdeling Planning
Postbus 93500
1090 EA Amsterdam

let op!
Vermeld hierbij de naam 
van uw kind & de activiteit

schooljaar
2018/2019

september      
december

ST. CATHARINASCHOOL

ontwerp nutbeydesign.nl

  De Talententent wordt georganiseerd door Dynamo. 

Deze uitgave wordt verspreid in stadsdeel Zuid. 

  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 us! www.facebook.com/talentententzuid



pop amsterdam 

Leer alles over pop muziek! 
Van samen zingen tot 
samen spelen. Je kiest 
een instrument zoals 
keyboard, gitaar of drums 
en vormt samen met je 
groepsgenoten een echte 
popband! Heb je vorig 
jaar ook al meegedaan? 
Dan zorgt de coach 
ervoor, dat je op het juiste 
niveau wordt ingedeeld. 
En natuurlijk leer je ook 
dit jaar weer veel nieuwe 
dingen... Voor kinderen 
met een Stadspas wordt 
het lesgeld vergoed door 
het Jongerencultuurfonds 
Amsterdam. Eerst uitpro-
beren? Kom dan naar de 
gratis open les op donder-
dag 27 september!

Groep 5 t/m 8 
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 10 keer 
Start 27 sept - Eind 13 dec 
Kosten €50

korfbal 

Korfbal een saaie sport? 
Nou, mooi niet. Korfbal is 
een van de spannendste 
teamsporten. Onder be-
geleiding van een pro-
fessionele trainster van 
Oranje Nassau ga je aan 
de slag met de basis van 
korfbal.

Groep 3, 4 & 5 
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 9 keer 
Start 4 okt - Eind 13 dec 
Kosten €18 / Stadspas €9

timmeren doe je zelf! 

Voor de echte handy-kids, 
want je gaat werken met 
haakse hoeken, vijlen en 
maakt auto‘s, huisjes en 
bootjes. Met stukken rest-
hout word je uitgedaagd je 
eigen fantasievoertuig te 
bouwen én mooi te versier-
en.

Groep 4, 5 & 6 
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 8 keer 
Start 4 okt - Eind 29 nov 
Kosten €40 / Stadspas 
€20

kleutersport dans

Voor elk kind is bewegen 
belangrijk, hier kun je niet 
vroeg genoeg mee begin-
nen. Bij kleutersport staat 
plezier in bewegen voorop, 
ieder op zijn of haar eigen 
tempo en niveau. De vak-
docenten besteden tijdens 
deze lessen aandacht aan 
een brede motorische 
ontwikkeling met dans als 
basis.

Groep 1 & 2 
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 14.00 - 15.00 uur / 9 keer 
Start 1 okt - Eind 10 dec 
Kosten €18 / Stadspas €9

mini professors 

Als echte wetenschappers 
de wereld ontdekken! Dat 
doe je als Mini Professor. 
Je komt van alles te weten 
over ons zonnestelsel, 
dino saurussen, de seizoe-
nen, chemische reacties en 
nog veel meer. Iedere week 
leer je iets nieuws!

Groep 3 & 4 
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 14.15 - 15.15 uur / 9 keer 
Start 8 okt - Eind 17 dec 
Kosten €18 / Stadspas €9

op zoek naar

je roots!

Een spannende speurtocht 
naar je eigen familie-
geschiedenis. We starten 
onze reis in Amsterdam 
maar wie weet waar we 
terechtkomen, misschien 
op andere plaatsen in de 
wereld. Misschien zijn 
jouw opa en oma wel in 
een heel ander land ge-
boren dan in Nederland! 
En waar komt jouw naam 
eigenlijk vandaan? Als 
een echte journalist ga 
je op zoek naar verhalen 
van familieleden. Zijn er 
spullen bewaard geble-
ven van jouw familie, van 
lang geleden? Je gaat iets 
moois maken met alles 
wat je hebt gevonden. En 
met zijn allen maken we 
een gezamenlijk filmpje 
van jullie reis door de tijd!

Groep 5 & 6
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 14.15 - 15.30 uur / 8 keer 
Start 9 okt - Eind 4 dec 
Kosten €16 / Stadspas €8

meer over theater! 

Je gaat aan de slag als een 
echte theatermaker. Iedere 
les wordt er een ander 
aspect van theater maken 
belicht. Je leert theater 
maken vanuit improvisatie, 
vanuit een locatie, vanuit 
foto's, beweging, muziek 
en kostuums. De laatste 
les presenteer je je eigen 
gemaakte scènes.

Groep 7 & 8 
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 14.00 - 15.30 uur / 10 keer 
Start 26 sept - Eind 19 dec 
Kosten €20 / Stadspas €10

winkel voor mens 
en aarde 

In Winkel voor mens 
en aarde ga jij je eigen 
winkeltje openen, vol met 
eerlijke spullen die je zelf 
hebt gemaakt! Maar wat 
is eerlijk dan? Je drinkt 
bijvoorbeeld vast wel 
eens melk van een koe. 
Maar wat als die koe nooit 
naar buiten mag? Is dat 
wel eerlijk? En als we een 
 papiertje op de grond gooi-
en, is dat dan eerlijk voor 
de aarde? In Winkel voor 
mens en aarde ga jij zelf 
lekkere eerlijke koekjes 
maken en ga je van oude 
dingen nieuwe dingen 
knutselen. Al je zelfge-
maakte eerlijke spulletjes 
ga je verkopen in je eigen 
winkeltje, samen met je 
vriendjes en vriendinne-
tjes!

Groep 1 & 2 
Locatie St. Catharina-
school 
Tijd 14.15 - 15.30 uur / 10 keer 
Start 26 sept - Eind 12 dec 
Kosten €20 / Stadspas €10


