
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Voorwoord 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor de derde keer presenteren wij u met veel plezier het aanbod 
van naschoolse activiteiten. Dit aanbod is ook deze keer tot stand 
gekomen in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard Sport 
en Cultuurcoach.  
 
Wij hebben geprobeerd workshops te selecteren waarbij 
kennismaking, verdieping en verrijking, ontspanning en 
talentontwikkeling centraal staat. Opmerkingen van ouders en 
verzorgers n.a.v. eerdere naschoolse activiteiten hebben we 
meegenomen bij de selectie. 
 
De activiteiten beslaan een periode van vijftien weken. De start is in 
de week van 2 oktober en duurt tot 3 februari. De workshops zijn 
verdeeld over verschillende dagen en geschikt voor uiteenlopende 
leeftijden. Deze informatie staat per workshop vermeld. 
 
Voor alle workshops in blok 1 geldt dat inschrijven mogelijk is vanaf 
11 september; de inschrijving sluit op 22 september. 
 
We hopen van harte dat de kinderen veel plezier beleven tijdens de 
workshops van hun keuze! 
 
Bemmel, 30 augustus 2017 
Mariken Goris 
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WERKWIJZE 
 
De organisatie van de workshops staat hieronder beschreven. We 
hopen dat dit een prettige werkwijze is. Het wordt gewaardeerd als 
u contact met ons zoekt als u vragen en/of opmerkingen of tips 
heeft. 
 
Wanneer uw kind graag mee wil doen aan een workshop dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de workshophouder. Het 
contactadres staat bij de workshop. Via de workshophouder 
ontvangt u ongeveer een week voor de start van de workshop 
bericht. Daarin geeft de workshophouder aan of de workshop 
doorgaat (bij onvoldoende deelnemers kan de workshop niet 
doorgaan), waar de workshop gehouden wordt en hoe de betaling 
geregeld wordt. 
 

• Elke activiteit duurt ongeveer een uur (één keer per week op 
een vaste dag) en sluit aan op de schooltijden; 

• De financiële afwikkeling van de workshop loopt direct via 
de aanbieder; 

• De activiteiten/workshops vinden binnen of rondom 
Donatushof plaats; 

• T.a.v. vrije schooldagen (studiedagen enz.): automatisch 
vervallen dan de activiteiten/workshops. Het is aan de 
aanbieder of deze les al dan niet ingehaald gaat worden. U 
ontvangt hierover dan bericht; 

• Bij afwezigheid dient u uw kind tijdig af te melden bij de 
workshophouder; 

• Mocht bij calamiteiten een workshop niet doorgaan dan 
doet de workshophouder en/of de school hun uiterste best  

 
 
 

• u telefonisch te bereiken! Lukt het niet u te bereiken dan 
worden de kinderen gedurende de workshoptijd op school 
gehouden; 

• De coördinatie van het naschoolse aanbod is in handen van 
Laurien Zwarts. U kunt haar bereiken via l.zwarts@delinge.nl 
Wanneer uw kind deelneemt aan een activiteit en daarna naar de 
BSO van Donatushof gaat, wilt u dit dan ook nog even mailen naar 
Laurien?  
 

 
 
 

STUDIEDAGEN EN VAKANTIES in dit eerste blok: 
• Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017 
• Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
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Maandag 

Start maandag 2 oktober 
 
DANSMIX  
 
Dag:               Maandag  (datum)                          
Tijdstip:              14.45 tot 15.45                             
Leeftijd:              Groep 5 t/m 8         
Inhoud cursus:               Met passie, plezier en kwaliteit bieden wij acht                                          
weken lang DANSMIX aan de kinderen van basisschool de Donatushof. 
Tijdens deze workshops kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 kennis 
maken met de stijlen streetdance,  modern en jazz. Lekker swingen, 
bewegen op  allerlei soorten muziek en creatief bezig zijn. Wij laten de 
kinderen ervaren hoe fijn dansen is! De laatste les is iedereen welkom om 
het laatste half uur te komen kijken! 
Waar:                IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:                €40,- voor 8 danslessen 
Belangrijk:               kleding waar je lekker in kunt bewegen en (zachte)  
                                         sportschoentjes 
Aantal deelnemers:      Met minimaal acht inschrijvingen kan deze  
                                         workshop van start. 
Workshopleider:           Dansdocent Sanne Zuiverloon                     
                                         SCZuiverloon@hotmail.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

Capoeira 
 
Dag:   Maandag (data) 
Tijdstip:  14.45 – 15.45 uur  
Leeftijd:  Kinderen uit groep 3 t/m 8 
Inhoud cursus:  Kom kennismaken met capoeira, een Braziliaanse  
vechtsport die gevecht, dans, muziek en acrobatiek samenbrengt. Dit is 
leuk voor zowel jongens als meiden! 
Waar:   IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 60,00 (12 lessen à € 5,00 per keer per kind ) 
Aantal deelnemers: Geen maximum kinderen (minimaal 15 kinderen)   
Workshopleider: Contra Mestre Macumba,  
    info@capoeirareversao.nl  

 

 

 
 
 
                                

  

Inschrijven van 11 t/m 22 september bij de 
workshophouder 

mailto:info@capoeirareversao.nl


Dinsdag 

Start dinsdag 3 oktober 

Reeks 'Het Recyclemuseum' 
Dag:             Dinsdag 3-10-24-31 oktober en 7 november (17-10  
                                        vervalt vanwege herfstvakantie) 
Tijdstip:                       14:30- 16.00, 90 minuten 
Leeftijd:             Kinderen uit groep 4 t/m 8 
Inhoud cursus:           We gaan een recyclemuseum openen! De 
kunstwerken zijn gemaakt van oude, afgedankte spullen. Ja, afval. Maar 
wanneer is iets afval? Is alles wat stuk is of niet meer te gebruiken ook 
meteen waardeloos? Of kun je van het oude materiaal misschien nieuwe 
dingen maken? Kan een oude schoen een auto worden of een blouse een 
knuffel? Wij gaan gescheurde kleding, oude matrassen of kapotte 
schoenen onderzoeken, uit elkaar halen en met naald, touw, lijm en 
nietmachine opnieuw verbinden tot hun eigen creatie. Aan het eind 
richten we uiteraard het museum in! 
Waar:    IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 20,00 (5 lessen à € 4,00 per keer per kind) 
Aantal deelnemers: Maximaal 20 kinderen (minimaal 10) 
Workshopleider:  Lydia Staemmler, 06-10199903,      

info@kinderkunstlokaal.nl    

                            
 

 
 
 
Reeks 'De Kledingkast van mijn grootmoeder' 
Dag:               Dinsdag 14-21-28 november, 12-19  
                                          december(5-12 vervalt vanwege sinterklaas) 
Tijdstip:   14:30-16.00, 90 minuten 
Leeftijd:   Kinderen uit groep 4 t/m 8 
Inhoud cursus:             Ben jij net zo hip als mijn oma? Míjn oma kon van 
twee lapjes een hemdje maken en  een trui omtoveren in een muts! De 
kleding in winkels vond ze eigenlijk ook maar saai. Wanneer zij dan toch 
eens een jurk kocht, veranderde en versierde zij die tot iets speciaals dat 
niemand anders had - en droeg hem nog jaren en jaren!! 
Hoe lang gaan jouw kleren mee? Hoe gehecht ben je aan hen? En hoe 
maak je van een oud stuk iets unieks? 
Wij experimenteren met kleren en zetten er ook graag de schaar in - 
gelukkig niet in je eigen kledingstukken,  
we oefenen op die van mijn oma ;) 
Waar:    IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 20,00 (5 lessen à € 4,00 per keer per kind) 
Deelnemers:   Maximaal 20 kinderen (minimaal 10) 
Workshopleider:  Lydia Staemmler, 06-10199903,      

info@kinderkunstlokaal.nl                
 

Inschrijven van 11 t/m 
22 september bij de 

workshophouder 

Inschrijven van 11 t/m 
22 september bij de 

workshophouder 
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Programmeren met robots Bibi en Robin  
 
Dag:              Dinsdag 7-14-21-28 november, 12-19 
                                      december (5-12 vervalt vanwege sinterklaas) 
Tijdstip:             14.45-16.00 uur                             
Leeftijd:             Kinderen uit groep 7 en 8 
Inhoud cursus:           Maak kennis met de biebrobots Robin en Bibi!      
In deze cursus leer je hoe je deze robots kunt programmeren en 
besturen. Maar je gaat ook filosoferen over hoe een toekomst met 
robots eruit zal zien? Wat robots gaan betekenen voor je eigen 
toekomst en voor het beroep wat jij zou willen gaan doen? In 
groepjes ga je samen een activiteit ontwerpen die de robot met 
anderen kan gaan doen. Dit ga je bij de robot in programmeren en 
uitvoeren. Al helemaal zin in deze workshop?  
Waar:               IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:  €30,00 (6 lessen à € 5,00 per keer per kind) 
Aantal deelnemers: Maximaal 24 kinderen (minimaal 15 kinderen) 
Workshopleider:      Petra Mackenbach van de Openbare             
                                       Bibliotheek Gelderland Zuid 
Opgeven: Via Laurien Zwarts l.zwarts@delinge.nl 
 Geld overmaken op NL62RABO0105768030 

t.n.v. M.J. Goris, de Linge 
 
 
 

  

Inschrijven van 11 t/m 22 september bij de 
workshophouder 
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Donderdag 
Start donderdag 5 oktober 
 
Kleuterdans 
 
Dag:    Donderdag (datums) 
Tijdstip:   14.30-15.30 uur 
Leeftijd:   Kinderen uit groep 1 t/m 2 
Inhoud cursus:   Bij de kleuterdanslessen dansen we iedere week 
n.a.v. een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De 
kinderen worden al dansend meegenomen in een verhaal waarbij we ook 
werken aan ritme, coördinatie en dansexpressie. Ook leren de kinderen 
een aantal dansjes en doen we spelletjes op leuke, hippe muziek. De 
laatste les is een voorstelling voor ouders, broertjes en zusjes. 
Waar:    IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 60,00 (15 lessen à € 4,00 per kind) 
Aantal deelnemers:   Maximaal 16 kinderen (minimaal 10 kinderen) 
Workshopleider: Elise de Kok  info@dansmetmij.nl  
 
  
 
 
 

 
 

Het IKC Activiteiten- en Workshopaanbod wordt 
mede mogelijk gemaakt door: 

 

 
 

Locatie Flierenhofstraat  Locatie Dr. Hoijngstraat 
6881 BZ Bemmel 6681 XL Bemmel 
T: 0481 - 461827  T: 0481 - 464694 
 
E: donatushof@delinge.nl  
W: www.donatushof.nl  

 
 
Stichting Welzijn Lingewaard 
Cuperstraat 9 
6681 AR Bemmel 
T: 088 – 255 2550 
E: info@swlingewaard.nl  
W: www.swlingewaard.nl  

Inschrijven van 11 t/m 
22 september bij de 

workshophouder 
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