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talententent

De Talententent biedt basis-
schoolkinderen in stadsdeel 
Zuid (Buitenveldert en Rivieren-
buurt) kunstzinnige en sportieve 
 activiteiten om zo hun eigen talent-
en te ontdekken.

iedereen kan meedoen!

Wij werken met professionele vak-
docenten 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, Techniek,  
Burgerschap & Beroepsoriëntatie  
en Sport. 

Twee keer per jaar bezoeken we 
de scholen met ons Talententent-
magazine. Hierin staat alles over 
onze naschoolse activiteiten, evene-
menten en samenwerkingspartners. 
Het complete en actuele overzicht 
van de Talententent is ook te vinden 
via onze website: 
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 inschrijf-
formulier aangeven of uw kind een 
Stadspas heeft. Vergeet daarbij niet 
het Stadspas nummer 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 inschrijfformulier.  
U kunt ook een kopie van de pas  
opsturen naar: 

Dynamo
t.a.v. afdeling Planning
Postbus 93500
1090 EA  Amsterdam

Let op! Vermeld hierbij de naam van 
uw kind en tevens de naam van de 
activiteit.

subsidies

Voor huishoudens met een laag 
inkomen zijn er verschillende 
subsidiemogelijkheden. Zo heeft de 
gemeente Amsterdam de Stadspas 
(www.stadspas.nl) en de scholieren-
vergoeding. Voor kinderen die 
graag  sporten is er het Jeugdfonds 
sport. Voor kinderen die mee willen 
doen aan een creatieve cursus, is er 
het Jeugdfonds sport  

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? Geen probleem! 
Ook als uw inkomen opeens fors 
gedaald is door ontslag of uitblijven 
van opdrachten. Er zijn verschillende 
opties. Vraag het aan de ouder- en 
kindadviseur of oudercontact  - 
functio naris van uw kind op school. 
Zij geven u graag meer informatie 
over het inschrijven met behulp van 
verschillende voorzieningen.

Wilt u meer informatie over voor-
zieningen 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. 

INFORMATIE 
VOOR OUDERS

meer informatie

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

contactgegevens medewerkers 
talententent zuid

sportactiviteiten

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

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

kunst & cultuur

media, natuur & techniek

burgerschap & 
beroepsoriëntatie 

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

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

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

  



dinsdag

straattennis 

Groep 3 t/m 8
Locatie Winterdijkplein 
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Start 4 sept - Eind 25 sept

woensdag

inlineskaten 

Groep 3 t/m 8 
Locatie speeltuin Goudestein
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 5 sept - Eind 26 sept 
 
straatvoetbal 

Groep 3 t/m 8 
Locatie Dongeplein
Tijd 13.30 - 14.30 uur
Start 5 sept - Eind 26 sept

Wil jij inlineskaten, straatvoetbal of straattennis een keer uitpro beren? 

Doe dan mee aan pleinensport. Met professionele trainers kan je deze 

straatsporten doen op verschillende pleinen in Zuid. Wil je daarna 

 verder? Dan kan je met een speciaal aanbod bij de dichtstbijzijnde 

sportver eniging verder trainen. Voor jongens en meiden. Gratis deel-

name, kom langs en doe mee!

PLEINENSPORT 
ACTIVITEITEN

volleybalfestijn

Had je altid al een keer kennis  
willen maken met een van de 
specta culairste balsporten ter 
wereld? Schrijf je dan vanaf 28 
september in voor het volley-
balfestijn in sporthal De Pijp! 
Onder begelei ding van gekwalifi-
ceerde trainers van KVA ga je aan 
de slag met de basis van volleybal. 
Je leert beter springen, verdedigen 
en smashen. Vanaf 28 september 
meer informatie op onze website:  
www.talententent.nl.

meidenvoetbalfestijn

Voetbal een jongenssport? Nou 
echt niet. Meidenvoetbal is een van 
de snelst groeiende sporten van  
Nederland. Een keertje uitproberen? 
Schrijf je dan vanaf 28 september 
in voor het meidenvoetbalfestijn bij 
S.V. RAP. Een hele dag kan je onder 
begeleiding van professionele 
trainers van de club meedoen aan 
super toffe voetbalclinics. De dag 
wordt afgesloten met een workshop 
door een professionele voetbalster. 
Vanaf 28 september meer infor-
matie op onze website:  
www.talententent.nl. 

EVENEMENTEN

Ook tijdens de herfstvakantie 

kan je volop kennismaken met 

verschillende sporten. 

MEIDENVOETBAL ÉÉN VAN DE 
SNELSTGROEIENDE SPORTEN VAN 

NEDERLAND IS?
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dinsdag

dans breed 

Houd je van dansen? Doe dan mee 
aan deze naschoolse activiteit Dans 
Breed. Je maakt 10 weken lang 
kennis met verschillende soorten 
dans. Een vakdocent van dansschool 
Dans-dansen leert je de leukste, 
coolste moves die er zijn!

Groep 3, 4 & 5
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer

Groep 6, 7 & 8
Tijd 16.30 - 17.30 uur / 10 keer

Locatie Huis van de Wijk Buiten-
veldert 
Start 9 okt - Eind 18 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

roeien 

Train al je spieren op het water, ga 
ook roeien! Heb je al een  
A-diploma, dan kun je samen met je 
klasgenoten suizen in een boot over 
het water. Je combineert hierbij 
kracht, coördinatie, gelijkheid en 
balans.

Groep 7 & 8
Locatie Roeivereniging RIC
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 4 keer
Start 25 sept - Eind 16 okt
Kosten €12 / Stadspas €6

woensdag

expeditie junior 

Ben jij klaar voor een nieuwe editie 
van Expeditie Junior? Schrijf je 
dan nu snel in en ontdek 4 nieuwe 
sporten en leer gezond koken! Let 
op: wij vragen een participerende 
bijdrage van de ouders. Dit houdt 
in dat ouders omstebeurt mee 
fietsen naar de sportclubs om de 
veiligheid te kunnen waarborgen.

Groep 5 t/m 8
Locatie Huis van de Wijk Buiten-
veldert
Tijd 13.30 - 17.30 uur / 10 keer
Start 31 okt - Eind 23 jan
Kosten €30 / Stadspas €15

kleutersport dans

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

Groep 1 & 2
Locatie Basisschool De Ark
Tijd 12.20 - 13.20 uur / 8 keer
Start 3 okt - Eind 28 nov
Kosten €24 / Stadspas €12

meidenvoetbal 

Voetbal een jongenssport? Echt 
niet. Wist je dat meidenvoet-
bal een van de snelst groeiende 
sporten van Nederland is? Onder 
begelei ding van een oud eredivisie-
speelster maak je kennis met de 
basis van voetbal.

Groep 3, 4 & 5
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 5 keer

Groep 6, 7 & 8
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 5 keer

Locatie S.V. RAP
Start 3 okt - Eind 7 nov
Kosten €15 / Stadspas €7,50

schaken 

Slaan of geslagen worden, daar 
draait het om bij schaken. Wil je 
kennismaken met deze tactische 
sport? Iedereen kan op zijn/haar 
eigen niveau onder begeleiding van 
een gekwalificeerde trainer van de 
KNSB meedoen.

Groep 4 t/m 8
Locatie Speeltuinvereniging Zuid
Tijd 14.30 - 15.30 uur / 9 keer
Start 3 okt - Eind 12 dec
Kosten €27 / Stadspas €13,50

schermen

Houd je van een beetje actie? Dan 
is schermen echt iets voor jou! Bij 
deze naschoolse activiteit leer je 
de basis van het schermen. Heb je 
vervolgens de smaak te pakken, 
dan kunnen wij je helpen met een 
vervolgaanbod bij het Frans Otten 
Stadion!

Groep 3, 4 & 5
Locatie Basisschool De Ark
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 6 keer
Start 8 okt - Eind 26 nov
Kosten €18 / Stadspas €9

tafeltennis 

Tafeltennis leuk? Ja zeker. Vooral 
voor de snelle meisjes en jongens, 
want het is een razendsnelle 
reactie sport. In de enkel sta je er 
alleen voor, alleen met de dub-
bel heb je een partner. De snelste 
Olympische sport. Kom dat eens 
uit proberen bij AMVJ. We begin-
nen eerst met de basis, maar dan 
gaan we zo snel mogelijk naar wed-
strijd niveau.

Groep 5 t/m 8
Locatie AMVJ Tafeltennis
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 8 keer
Start 8 okt - Eind 3 dec
Kosten €24 / Stadspas €12

volleybal 

Zou je een keer kennis willen maken 
met een van de spectaculairste 
balsporten ter wereld? Onder 
begeleiding van een professionele 
trainer van volleybalvereniging 
KVA ga je aan de slag met stoppen, 
opslaan, smashen en natuurlijk 
scoren.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Sporthal De Pijp
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer
Start 1 okt - Eind 10 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

maandag

kleutersport dans 
Voor elk kind is bewegen belang-
rijk, hier kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Bij kleutersport 
staat plezier in bewegen voorop, 
ieder op zijn of haar eigen tempo 
en niveau. De vakdocenten be-
steden tijdens deze lessen aan-
dacht aan een brede motorische 
ontwikkeling met dans als basis.

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

monkey moves 

Wil jij 11 sporten doen bij 1 club?! 
Schrijf je dan nu in voor de ape-
leuke multisportlessen van Monkey 
Moves! Bij Monkey Moves doen we 
verschillende sporten om kinderen 
breed motorisch te ontwikkelen en 
ze veel sportplezier mee te geven! 
In deze 10 kennismakingslessen 
gaan we apekooien en diverse 
sporten doen. Op de website van 
Monkey Moves is meer te lezen.

Groep 1 & 2
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer

Groep 3, 4 & 5
Tijd 16.30 - 17.30 uur / 10 keer

Locatie Huis van de Wijk Buiten-
veldert
Start 1 okt - Eind 10 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

SPORT / LIJF &
GEZONDHEID

JE OP DONDERDAGMIDDAG  
KUNT TIMMEREN IN DE  

ST. CATHARINASCHOOL?
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woensdag

smulkokkies 

Gezond en lekker koken voor 
minichefs! Iedere les maken we iets 
lekkers en eten het samen op. Dat 
wordt smullen!

Groep 1 t/m 3
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 14.15 - 15.30 uur / 10 keer
Start 3 okt - Eind 19 dec
Kosten €50 / Stadspas €25

squash 

Wist jij dat squash een van de 
meest gezonde sporten ter wereld 
is? Squash is leuk voor iedereen. Je 
mag de bal tegen een muur slaan 
en die blijft maar terug komen net 
zo lang tot dat er iemand een punt 
heeft gewonnen. Doe mee en ontdek 
SQUASH!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Frans Otten stadion
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 8 keer
Start 10 okt - Eind 12 dec
Kosten €24 / Stadspas €12

voltige 

Ben je gek op pony's en op gym? 
Doe dan mee met de voltigelessen. 
Met een groepje kinderen leer je 
allerlei kunsten op de rug van de 
pony. Als het goed gaat, mag je zelfs 
in draf of even in galop! Zo leer je 
met pony's omgaan en verbeter je 
jouw motoriek en balans.

Groep 4 t/m 8
Locatie Ponymanege Equito
Tijd 18.00 - 19.00 uur / 5 keer
Start 31 okt - Eind 28 nov
Kosten €15 / Stadspas €7,50

donderdag

kickboksen

Verbeter je conditie en kweek 
sterke spieren. Onder begeleiding 
van een professionele trainer van 
DBJ krijg je controle over je li-
chaam én leer je jezelf verdedigen!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Sporthal De Pijp
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 5 keer
Start 4 okt - Eind 8 nov
Kosten €15 / Stadspas €7,50

korfbal 

Korfbal een saaie sport? Nou, 
mooi niet. Korfbal is een van de 
spannendste teamsporten. Onder 
begeleiding van een professionele 
trainster van Oranje Nassau ga 
je aan de slag met de basis van 
korfbal.

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

vrijdag

atletiek

Houd je van hardlopen of ver-
springen? Of lijkt het je leuk te 
kogelstoten, speerwerpen of horde-
lopen? Meld je dan aan voor deze 
kennismaking met de atletieksport!

Groep 3, 4 & 5
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 10 keer

Groep 6, 7 & 8
Tijd 17.00 - 18.00 uur / 10 keer

Locatie Olympisch Stadion
Start 5 okt - Eind 14 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

basketbal 

Basketbal is een van de populairste 
balsporten ter wereld. Wil jij deze 
sport ook een keer uitproberen? 
Onder begeleiding van een pro-
fessionele basketbaltrainer van BC 
Apollo maak je kennis met deze 
super toffe sport!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Basisschool De Ark
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 8 keer
Start 5 okt - Eind 30 nov
Kosten €24 / Stadspas €12

inlineskatehockey 

Bij deze razendsnelle teamsport, 
die is overgewaaid uit de Verenigde 
Staten, rijd je op inlineskates terwijl 
je met een stick de bal overspeelt 
en probeert te scoren in het doel 
van het andere team. In de ken-
nismakingslessen wordt aandacht 
besteed aan een aantal belangrijke 
technieken voor inlineskatehockey, 
zoals skatehouding, bochtentech-
niek, remtechniek, stick handling, 
passen en schieten.

Groep 5 t/m 8
Locatie RS Survivors
Tijd 15.45 - 17.00 uur / 5 keer
Start 21 sept - Eind 19 okt
Kosten €15 / Stadspas €7,50

monkey moves

Wil jij 11 sporten doen bij 1 club?! 
Schrijf je dan nu in voor de ape-
leuke multisportlessen van Monkey 
Moves! Bij Monkey Moves doen we 
verschillende sporten om kinderen 
breed motorisch te ontwikkelen en 
ze veel sportplezier mee te geven! 
In deze 10 kennismakingslessen 
gaan we apekooien en diverse 
sporten doen. Op de website van 
Monkey Moves is meer te lezen.

Groep 1 & 2
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 10 keer
Start 5 okt - Eind 14 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

voltige 

Ben je gek op pony's en op gym? 
Doe dan mee met de voltigelessen. 
Met een groepje kinderen leer je 
allerlei kunsten op de rug van de 
pony. Als het goed gaat, mag je zelfs 
in draf of even in galop! Zo leer je 
met pony's omgaan en verbeter je 
jouw motoriek en balans. 

Groep 4 t/m 8
Locatie Ponymanege Equito
Tijd 15.00 - 16.00 uur / 5 keer
Start 2 nov - Eind 30 nov
Kosten €15 / Stadspas €7,50

zaalvoetbal 

Vind je zaalvoetbal leuk en zou 
je deze sport een keer uit willen 
 proberen? Onder begeleiding van 
een gediplomeerde trainer van 
zaalvoetbalvereniging ASV Lebo 
werk je toe naar de zaalvoetbal-
scholencompetitie die eind januari 
start.

Groep 6, 7 & 8
Locatie Sporthal De Pijp
Tijd 16.00 - 17.00 uur / 10 keer
Start 5 okt - Eind 14 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

SPORT / LIJF &
GEZONDHEID

VOLTIGE ACROBATIEK OP  
EEN PAARD IS?
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dinsdag

op zoek naar je roots!

Een spannende speurtocht naar 
je eigen familiegeschiedenis. We 
starten onze reis in Amsterdam 
maar wie weet waar we terecht-
komen, misschien op andere 
plaatsen in de wereld. Misschien 
zijn jouw opa en oma wel in een 
heel ander land geboren 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 gebleven 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. Catharinaschool
Tijd 14.15 - 15.30 uur / 8 keer
Start 9 okt - Eind 4 dec
Kosten €16 / Stadspas €8

woensdag 

winkel voor mens & aarde 

In Winkel voor mens en aarde ga jij 
je eigen winkeltje openen, vol met 
eerlijke spullen die je zelf hebt ge-
maakt! 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 gooien, is dat dan eer-
lijk 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 zelfgemaakte eerlijke spul-
letjes ga je verkopen in je eigen 
winkeltje, samen met je vriendjes 
en vriendinnetjes!

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

BURGERSCHAP &
BEROEPSORIËNTATIE

dinsdag

pop amsterdam 

Leer alles over popmuziek! Van 
samen zingen tot samen spelen. Je 
kiest een instrument zoals key-
board, gitaar of drums en vormt 
samen met je groepsgenoten een 
echte popband! Voor kinderen met 
een Stadspas wordt het lesgeld 
vergoed door het Jongerencultuur-
fonds Amsterdam. Eerst uitproberen? 
Kom dan naar de gratis open les op 
dinsdag 2 oktober!

Groep 5 t/m 8
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 14.15 - 15.15 uur / 10 keer
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €50

robot playground 

Dit schooljaar starten we met 
gloednieuwe lessen van Robot-
Wise! Dus ook al heb je vorig jaar 
meegedaan; je kunt nu gewoon 
weer meedoen! Onze Robot Play-
ground is een super coole manier 
om spelenderwijs te leren over 
technologie, robotica en program-
meren. We hebben de leukste ac-
tiviteiten met de modernste robots. 
We gaan bijvoorbeeld fysieke robot 
modellen bouwen, programmeren en 
aansturen en een website bouwen. 
Samen maken we er 10 leerzame 
superweken van!

Groep 4, 5 & 6
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 14.15 - 15.15 uur / 10 keer
Start 1 okt - Eind 17 dec
Kosten €70 / Stadspas €35

maandag

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 seizoenen, chemische 
reacties en nog veel meer. Iedere 
week leer je iets nieuws!

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

ontdek en doe! 

Weet jij wat de schaarmechaniek 
is en hoe je van papier stevige con-
structies kunt maken? Na afloop 
van deze cursus zeker wel! Ook 
metsel je met kleine steentjes je 
eigen huisje en laat je met behulp 
van twee spuiten en een slangetje 
een griezelbeestje bewegen.

Groep 3, 4 & 5
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 15.15 - 16.45 uur / 10 keer
Start 1 okt - Eind 17 dec
Kosten €40 / Stadspas €20

KUNST / MEDIA 
& TECHNIEK

JE ROBOT PLAYGROUND OOK IN 
HET SERVICEPUNT MENNO SIMONS 

IN BUITENVELDERT KUNT DOEN?
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dinsdag

pop amsterdam 

Leer alles over popmuziek! Van 
samen zingen tot samen spelen. 
Je kiest een instrument zoals 
key¬board, gitaar of drums en 
vormt samen met je groepsgenoten 
een echte popband! Het 1e uur is 
voor beginners en het 2e uur voor 
ge¬vorderden. Voor kinderen met 
een Stadspas wordt het lesgeld 
vergoed door het Jongerencultuur-
fonds Amsterdam. Eerst uitprober-
en? Kom dan naar de gratis open 
les op dinsdag 2 oktober! 

Groep 5 t/m 8 

Locatie les 1 t/m 3  
gebouw SBO Meander  

Locatie les 4 t/m 10  
gebouw Humanistisch Kindcentrum 
Amsterdam

Start 2 okt - Eind 11 dec 

Tijd Beginners 
15.15 - 16.15 uur / 10 keer
Kosten €50 

Tijd Gevorderden  
16.15 - 17.15 uur / 10 keer 
Kosten €132 

pop amsterdam 

Leer alles over popmuziek! Van 
samen zingen tot samen spelen.  
Je kiest een instrument zoals key-
board, gitaar of drums en vormt 
samen met je groepsgenoten een 
echte popband! Het 1e uur is voor 
beginners en het 2e uur voor ge-
vorderden. Voor kinderen met een 
Stadspas wordt het lesgeld vergoed 
door het Jongerencultuurfonds 
Amsterdam. Eerst uitproberen? 
Kom dan naar de gratis open les op 
dinsdag 2 oktober!

Groep 5 t/m 8
Locatie SBO Meander
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 10 keer
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €50

recycle kids 

Houd je van knutselen en ben je 
goed voor de wereld om je heen? 
Dan is deze cursus iets voor jou! 
Mensen gooien heel veel weg. Maar 
straks niet meer, want samen met 
Lilian de Jong ga je van al dat ma-
teriaal coole dingen maken. Cre-
atief recyclen! Wat denk je van een 
olifant uit een wasmiddelfles, een 
boekenbeest, een etagère of een 
armbandje van een oude fietsband?

Groep 5 t/m 8
Locatie Rijn 58
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 8 keer
Start 2 okt - Eind 27 nov
Kosten €40 / Stadspas €20

robot playground 

Bij de lessen van RobotWise leer 
je in een paar weken tijd op een 
super coole manier spelenderwijs 
over technologie, robotica en pro-
grammeren. Je gaat robotmodellen 
bouwen, programmeren en aan-
sturen. Ook leer je programmeren 
op online platformen.

Groep 6, 7 & 8
Locatie servicepunt Menno Simons
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €70 / Stadspas €35

survivalkids 

Hoe overleef je in de natuur? Dat ga 
je allemaal ontdekken bij Survival-
kids! Je gaat leren hoe je een pijl 
en boog maakt en een speer. Ook 
leer je hoe je je moet camoufleren, 
hoe je een hut bouwt, een vuurtje 
maakt zonder lucifers en welke 
planten je zonder gevaar kunt eten. 
Stoer toch?

Groep 3, 4 & 5
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 15.30 - 17.00 uur / 10 keer
Start 2 okt - Eind 11 dec
Kosten €50 / Stadspas €25

donderdag

code qube 

Hoe handig zou het zijn als je wist 
hoe je een eigen website kon bouw-
en? Tijdens de Code Qube lessen 
van RobotWise gaan kin deren 
zelf ontdekken en leren hoe zij 
dit kunnen doen. Ze zullen samen 
stap voor stap aan de slag gaan 
met het bouwen van de website. 
Hiervoor zullen zij hun creatieve 
vaardigheden ontwikkelen tijdens 
het ontwerpen. Ook zullen zij de 
ICT vaardigheden ontwikkelen, 
door het leren over HTML en CSS. 
Ondertussen zullen zij samen goed 
moeten overleggen en moeten 
communiceren, dus ook sociale 
vaardigheden komen aan bod. De 
21st Century Skills komen allemaal 
voorbij tijdens het bouwen van een 
eigen website met Code Qube!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 15.15 - 16.15 uur / 10 keer 
Start 4 okt - Eind 13 dec
Kosten €40 / Stadspas €20

muzieklab; maak je eigen mix! 

In deze cursus leer je alles over 
ritme, melodie en verschillende 
muziekstijlen. Je gaat muziek 
maken op de iPad met het pro-
gramma Nanostudio. Je leert ver-
schillende 'digitale instrumenten' 
bespelen, opnemen en mixen. Zo 
ontdek je hoe jouw lievelingsliedje 
in elkaar zit, welke instrumenten 
goed bij elkaar passen en hoe je 
akkoorden, ritmes en loops kunt 
combineren. Aan het eind van de 
cursus heb je jouw eigen nummer 
geproduceerd!

Groep 6, 7 & 8
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 14.15 - 15.45 uur / 10 keer
Start 4 okt - Eind 13 dec
Kosten €40

woensdag

danstheater voor kleuters 

Kom erbij! Dan gaan we samen 
dansen en toneelspelen. We 
 kunnen zijn wie we maar willen. 
Alle lessen gaan over vriendschap. 
De laatste les geven we een flit-
sende theater-danspresentatie, 
waarbij niemand op zijn stoel kan 
blijven zitten.

Groep 1 & 2
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 12.15 - 13.30 uur / 10 keer
Start 26 sept - Eind 19 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

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. Catharinaschool
Tijd 14.00 - 15.30 uur / 10 keer
Start 26 sept - Eind 19 dec
Kosten €20 / Stadspas €10
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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 resthout word 
je uitgedaagd je eigen fantasie-
voertuig te bouwen én mooi te 
versieren.

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

urban nature

Bij de cursus Urban nature leer je 
heel veel over de natuur en wat je 
daar allemaal mee kunt doen. In 
de omgeving van de school gaan 
we op onderzoek uit: wat groeit 
er allemaal en wat kunnen we er 
vinden? Met onze vondsten gaan 
we bijzondere dingen doen, zoals 
een natuurschilderij maken en zelf 
 kruiden drogen voor thee. Deze 
thee bewaren we dan in een zelf 
ontworpen theedoos. Ook maken we 
in de tuin van de school moestuin-
bakken klaar en zaaien we groen-
ten, die we de laatste les kunnen 
opeten. En we planten alvast wat 
voor het nieuwe jaar. We sluiten de 
cursus buiten af met een vuurtje, 
waarop we iets lekkers klaarmaken. 
Heb jij groene vingers? Geef je dan 
snel op!

Groep 3, 4 & 5
Locatie Kindercampus Zuidas
Tijd 14.15 - 15.45 uur / 8 keer 
Start 27 sept - Eind 22 nov
Kosten €40 / Stadspas €20

vrijdag

rap@school 

Yo! Bij de cursus rap¬school leer je 
alles over beats, vocals en podium-
presentatie. 
Je gaat op bezoek bij het buurt-
centrum om in de studioruimtes te 
kijken, leert omgaan met 
verschillende apps om zelf thuis 
met je rapkunsten verder te kun-
nen gaan en eindigt de cursus met 
een flitsend optreden voor eigen 
publiek.

Groep 5 t/m 8
Locatie Basisschool De Rivieren
Tijd 15.30 - 16.30 uur / 10 keer
Start 5 sept - Eind 14 dec
Kosten €30 / Stadspas €15

donderdag

pop amsterdam 

Leer alles over popmuziek! Van 
samen zingen tot samen spelen. Je 
kiest een instrument zoals key-
board, 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 Jongerencultuur-
fonds Amsterdam. Eerst uitproberen? 
Kom dan naar de gratis open les op 
donderdag 27 september!

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

IK VOND DE MEESTER LEUK 
OMDAT HIJ TEGEN EEN GRAPJE
 KON EN HIJ LEUK KAN 
VERTELLEN
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 TALENTENTENT ZUID
 DYNAMO020

kunst, media & 
techniek

ACCU - EDUCATIEVE  
TECHNIEK- EN KUNSTPROJECTEN

accu-edu.nl

AMSTERDAMSE JEUGDTHEATER-
SCHOOL
ajts.nl

BABY SENSORY
babysensory.nl

BLAXTON MUSIC
blaxtonmusic@gmail.com

EDDA ENTERTAINMENT
eddabusiness@gmail.com

FAWAKA ONDERNEMERSSCHOOL
fawakaondernemersschool.nl

JUF JANNET -  
KUNST EN EDUCATIE

info@jufjannet.nl

MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM
muziekschoolamsterdam.nl

ROBOTWISE -  
EDUCATIEVE ROBOTICA

robotwise.nl

STICHTING ECOKIDS
ecokids.nl

SUPERTROTS
supertrots.nu

STICHTING ZIERAAD
zieraad.org

sport, lijf & 
gezondheid

AMVJ TAFELTENNIS
amvj-tafeltennis.nl 

ASV LEBO
asvlebo.com 

BC APOLLO AMSTERDAM
vereniging.apollobasketball.nl 

BVA
bva-badminton.nl 

COMBIWEL SPORT
combiwelsport.nl 

DANSSCHOOL DANS DANSEN
dans-dansen.nl

DBJ SPORT
lamyn@live.nl 

DOS
dosamsterdam.nl

FRANS OTTEN STADION
fransottenstadion.nl 

KNSB
knsb.nl

KVA
kvavolleybal.nl 

MONKEY MOVES
monkeymoves.nl

ORANJE NASSAU 
oranjenassau.net 

PHANOS
phanos.amsterdam.nl

PONYMANEGE EQUITO
equito.nl 

ROEIVERENIGING RIC
ricamsterdam.nl 

SCA
schermcentrumamsterdam.nl

SPORTSTIMULERING  
GEMEENTE AMSTERDAM

amsterdam.nl

S.V. RAP
svrap.nl 

TANTE CATO BSO & ZO
bsotantecato.nl 

THE SURVIVORS
survivors.nl 

cr
ea
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d 

by
 n

ut
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yd
es

ign
.nl

samenwerkingspartners

locaties

AMVJ
Aanloop 2

Amstelveen

BASISSCHOOL DE ARK
Zuid Hollandstraat 7

Amsterdam

BASISSCHOOL DE RIVIEREN
Lekstraat 35-37

Amsterdam 

BASISSCHOOL ROSJ PINA
Nieuw Herlaer 18-20

Amsterdam

FRANS OTTEN STADION
IJsbaanpad 43

Amsterdam

HUIS VAN DE WIJK  
BUITENVELDERT

AJ Ernststraat 112
Amsterdam

HUMANISTISCH  
KINDCENTRUM AMSTERDAM 

Peelstraat 171

OLYMPISCH STADION
Olympisch Stadion 2

Amsterdam

PONYMANEGE EQUITO
Kalfjeslaan 49

Amstelveen

ROEIVERENIGING RIC
Korte Ouderkerkerdijk 32

Amsterdam

SKATEBAAN WINTERDIJKPLEIN
Hoek Uiterwaardenstraat en  

Kinderdijkstraat
Amsterdam

SPEELTUINVERENIGING ZUID 
Hoek Gaaspstraat en Vechtstraat

Amsterdam

SPORTHAL DE PIJP
Lizzy Ansinghstraat 88

Amsterdam

ST. CATHARINASCHOOL
Vechtstraat 88

Amsterdam 

S.V. RAP
Aanloop 4 

Amstelveen


