Aan: ouders van alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit Schoonhoven
Datum: Schoonhoven, 23 april 2018
Betreft: Mogelijkheid tot deelname brede school Workshops
Beste ouder(s), verzorger(s),
Kinderopvang Schoonhoven verzorgt de invulling van de combinatiefunctie Cultuur. Dit houdt in dat
wij structureel workshops aanbieden waarin alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Schoonhoven
kennis kunnen maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. Middels deze brief informeren wij u
over het brede school aanbod workshops dat start vanaf 14 mei 2018. Wij hopen hierbij de kinderen
een leuk aanbod te doen om zichzelf verder te ontwikkelen.
Muziekworkshop ‘Daar zit muziek in’ 7-13 jaar
Dit is de kans om te ontdekken hoe leuk het is om een instrument te bespelen. Muziekvereniging
Tavenu uit Schoonhoven verzorgt de workshop ‘Daar zit muziek in’ onder leiding van dhr. Veerbeek.
Tijdens deze workshop gaan de kinderen kennis maken met verschillende instrumenten en leren een
muziekinstrument te bespelen. Van trompet tot trommel. Er wordt gewerkt aan een
eindvoorstelling. Om de kinderen goed te kunnen begeleiden worden er groepjes gemaakt van 5
kinderen. Een les duurt een half uur. De eerste les begint om 15.00 uur en de tweede is om 15.30
uur. Tijdens de eindvoorstelling in het Bastion brengen de kinderen hun vaardigheden ten gehore.
Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Actief de natuur in! 4-7 jaar (zij bijlage)
De workshop Actief de natuur in zegt al genoeg! Deze 8 weken durende workshop wordt gegeven
door onze pedagogisch medewerker Jackie Prest. De kennis die ze heeft van de natuur kan ze op
een leuke en enthousiaste wijze overbrengen op de kinderen. Actief de natuur in is een workshop
waarbij de kinderen lekker naar buiten gaan en allerlei activiteiten ondernemen waarbij ontdekt
wordt wat de natuur te bieden heeft. De activiteiten zijn afhankelijk van het weer en kunnen
daarop aangepast worden.
Dans 4-7 jaar en 8-13 jaar
De workshop Dans zal worden gegeven door Rosa Klever, docent van dansstudio Younick. De les in
de leeftijd van 4 t/m 7 jaar wordt ADV, algemene dansante vorming, genoemd. Er wordt vanuit een
thema gewerkt. Denk aan: zomer, herfst, verkeer, dierentuin, vakantie etc. Op een speelse en
fantasierijke manier wordt er ingespeeld op de belevingswereld van de kinderen. Kinderen leren
hierdoor hun lichaam en dans ontdekken. Het thema is de rode draad door de lessen. Bij de oudere
groep (8-13 jr) wordt er niet vanuit een thema gewerkt maar zijn het meer losstaande oefeningen
waar we aan verschillende dans kwaliteiten werken. Zo'n les bestaat uit een aantal vaste
onderdelen: warming- up, dans spel en het aanleren van een choreografie.
Deelname
Uw kind kan aan meerdere workshops deelnemen. De workshops zullen aan alle kinderen van de
basisscholen worden aangeboden ongeacht of deze op de naschoolse opvang zitten. Het aanbod van
de workshops wordt verspreid via Kinderopvang Schoonhoven en de basisscholen in Schoonhoven.
Voor deelname wordt een geringe eigen bijdrage gevraagd. De workshops zullen alleen doorgang
vinden bij voldoende deelnemers. Voor iedere workshop is een maximum aantal plaatsen
beschikbaar. Deze staan vermeld in het schema. Het aantal beschikbare plaatsen is per workshop
verschillend. Indien dit mogelijk is, kunnen wij voor sommige workshops, bij grote belangstelling,
een tweede groep opstarten. Als uw kind interesse heeft, raden wij u aan uw kind snel in te
schrijven. Wanneer de workshop vol is, zullen we uw kind op de reservelijst plaatsen. Wanneer er
een extra workshop gestart wordt, houden wij ons het recht voor om kinderen op een ander tijdstip
in te delen. De reden hiervan is om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven deel te nemen aan
de workshops.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de workshops en/of de volgorde van het
programma van een workshop te wijzigen, mocht dit noodzakelijk zijn.
Annulering en tussentijds stoppen
De vorige workshoprondes zijn enorm goed ontvangen. Om zoveel mogelijk kinderen in de
gelegenheid te stellen toch aan de workshops deel te nemen hebben wij toen extra workshop uren
georganiseerd. Ondanks dat zijn een aantal kinderen op de reservelijst gekomen. Door deze ervaring
gaan wij ervan uit dat een kind na inschrijving ook daadwerkelijk deelneemt gedurende de hele
workshop en dat de bijdrage ook volledig wordt voldaan.
Workshop aanbod informatie
Workshop

start

Duur

Daar zit
muziek in

17-5-2018

8x

Dans 4-7 jr.

17-5-2018

7x

Dans 8-13 jr.

17-5-2018

7x

Actief de
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16-5-2018

8x
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tijd

eigen
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donderdag

7-13

€ 30,-

donderdag

4-7

€ 30,-

donderdag

8-13

€ 30,-

woensdag

4-7

€ 35.-

locatie
Bastion
Wal
Villa Kakel-Bont
Merellaan 3
Villa Kakel-Bont
Merellaan 3
Villa Eigen-Wijs
Marconiplein 1

Kind op de BSO
Kinderen die op de dag van de workshop op de BSO zitten, zullen onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker naar de locatie van de workshop worden gebracht en gehaald. In sommige
situaties zullen wij u vragen of uw kind direct vanuit school naar de BSO opvanglocatie gebracht
mag worden waar de workshop plaats vindt. Maakt uw kind op de dag van de workshop geen gebruik
van de BSO, dan dient u uw kind zelf naar de workshop te brengen en te halen.
Kind niet op de BSO
Indien uw kind wil deelnemen aan een workshop en niet op de BSO zit, wordt verwacht dat het
halen en brengen van en naar de workshop door uzelf geregeld wordt.
Betaling
U ontvangt via e-mail een factuur voor de eigen bijdrage.
Inschrijven
U kunt uw kind(eren) inschrijven t/m 6 mei 2018 middels een e-mail te sturen naar info@stkos.nl,
o.v.v. ‘de naam van de workshop’. Wilt u daarin de volgende gegevens zetten: voor- en achternaam
van het kind, voorletter(s) en achterna(a)m(en) ouder(s), volledig adres, telefoonnummer,
geboortedatum van het kind en de naam van de workshop(s) waaraan het kind wil deelnemen. Als
het kind op de BSO zit op de dag van de workshop dan graag ook de naam van de opvanggroep
vermelden.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de registratie van de workshops en niet aan
derden verstrekt.
Na inschrijving ontvangt u van ons via de mail een bevestiging van inschrijving. Uiterlijk een week
voor de start van de workshops wordt u op de hoogte gesteld of uw kind kan deelnemen aan de
workshop en ontvangt u eventueel aanvullende informatie.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Schoonhoven
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