
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Voor de vijfde 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 1 oktober en loopt tot eind januari 2019. 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 
10 september; de inschrijving sluit op 21 september. 
 
We hopen van harte dat de kinderen veel plezier beleven tijdens de 
workshops van hun keuze! 
 
Leonie Stout 
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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  
 

Maakt uw kind gebruik van BSO Donatushof?  
 Graag een bericht aan Laurien; dan hebben wij overzicht 

en zorgen we voor heen en weer lopen. 
 Laat aan de aanbieder van de cursus weten dat uw kind 

op de dag van de cursus gebruik maakt van BSO 
Donatushof. U ontvangt dan een aangepaste factuur. Er 
zal dan een bedrag van €2,- per keer betaald worden 
door Kinderopvang De Linge. 

 
 

STUDIEDAGEN EN VAKANTIES in dit eerste blok: 

 Herfstvakantie: 15 oktober t/m 19 oktober 2018 

 Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
De kerstvakantie start op vrijdag 21 december om 12.15u. 

 Studiedagen: 
o woensdag 3 oktober 
o vrijdagmiddag 16 november – alle kinderen zijn om 

12.15u vrij –  
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Maandag         

Start maandag 1 oktober 

 

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:   € 50,00 (10 lessen à € 5,00 per keer per kind ) 
Aantal deelnemers: Geen maximum kinderen (minimaal 15 kinderen)   
Workshopleider: Contra Mestre Macumba,  
    info@capoeirareversao.nl  

 

 
 
 
 

 

 

  

                    

 
 
Djembé  
 
Dag:    Maandag 
Tijdstip:     14.45-15.30 
Leeftijd:  8-12 jaar 
Inhoud:    Cursus Djembé spelen en West Afrikaanse ritmes  
                                           aanleren. Hou jij van een lekker beat en vind je  
                                           het leuk om samen met anderen lekker te  
                                           trommelen dan is deze les echt iets voor jou! 
                                           Je hoeft geen muzikale achtergrond te hebben. 
Waar:     IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:    €5 per les 8 lessen van 45 minuten. (8x€5,-= €40,-) 
Aantal deelnemers:  Minimaal 8 max 15 
Workshop leider:   Martijn Hoogstra www.hiparikaan.com  
                                           hiparikanen@gmail.com tel. 0620442726 

 
 

 
 
                           

 

Inschrijven van 
10 sept t/m 21 

sept bij de 
workshophouder 

Inschrijven van 
10 sept t/m 21 

sept bij de 
workshophouder 
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Donderdag 

Start donderdag 4 oktober  
 

Workshop DANS! 
 
Dag:                Donderdag                       
Tijdstip:              14.30 tot 15.30 
Data:                                27-9, 4-10,11-10, 25-10, 1-11, 8-11 (6 lessen) 
Leeftijd:              Groep 1 t/m 3         
Inhoud cursus:               Met veel passie en plezier bieden wij zes lessen 
                                          DANS! aan de kinderen van groep 1 t/m 3 van   
                                          basisschool de Donatushof. Aan de hand van een  
                                          thema zullen de kinderen spelenderwijs kennis  
                                          maken met dans en muziek. In de lessen DANS! is  
                                          er veel aandacht voor de eigen creativiteit en  
                                          fantasie van de kinderen, maar ook doelgerichte  
                                          oefeningen komen aan bod. De thema's van de  
                                          lessen zijn passend bij zowel jongens als  
                                          meisjes. Wij laten de kinderen graag ervaren hoe  
                                         leuk en fijn dansen is! 
Waar:                IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:                €35,- (6 lessen) 
Belangrijk:               kleding waar je lekker in kunt bewegen en (zachte)  
                                         sportschoentjes 
Aantal deelnemers:      Met minimaal acht inschrijvingen kan deze  
                                         workshop van start. 
Workshopleider:           Sanne Zuiverloon  (StreekBalletschool SBOB)                   
                                         sczuiverloon@hotmail.com 

 

 
 
 

 
Kom ook dammen! 

 
Dag:    Donderdag 
Tijdstip:  14.30 – 15.30 uur 
Leeftijd:   Kinderen uit groep 4 t/m 8 
Inhoud cursus:   De kinderen leren de eerste 15 minuten 

                              spelregels en spelenderwijs worden lichte  

                              vaardigheden bijgebracht op een   

                              magnetisch dambord van 100 x 100  

                              cm., daarna wordt er een competitie  

                              gespeeld met als uitgangspunt: winnaars  

                              tegen winnaars en verliezers tegen  

                              verliezers Bij de 4e, 7e en 10e les krijgen de  

                              kinderen een toets. De eerste 3 van de  

                              competitie krijgen een beker, de winnaar  

                              van de toets competitie verdient eveneens  

                              een beker! De lessen worden gegeven door  

                              een jeugdtrainer van damvereniging VBI uit  

                              Huissen Jos Lamers. 
Waar:    IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 25,00 (10 lessen à € 2,50 per keer per kind) 
Aantal deelnemers:  Maximaal 10 kinderen (minimaal 5 kinderen).  
                                           Afsluitende les met prijzen uitreiking voor de  
                                           winnaars van diverse competities, ouders zijn  
                                           welkom. 
Workshopleider: Jos Lamers jhl.lamers9@gmail.com   

Inschrijven van 10 sept 
t/m 21 sept bij de 
workshophouder 
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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     Open Academie 
Cuperstraat 9       Van Ambestraat 1 
6681 AR Bemmel                            6681 AK Bemmel 
T: 088 – 255 2550                           T: 0481-465705 
E: info@swlingewaard.nl              E: info@openacademie.nl  
W: www.swlingewaard.nl      W: www.openacademie.nl  
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