
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Voor de twaalfde 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 4 tot 6 weken. De start is 
maandag 10 oktober en loopt tot eind november 2022. 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 
maandag 28 september; de inschrijving sluit op donderdag 6 
okober. 
 
We hopen van harte dat de kinderen veel plezier beleven tijdens de 
workshops van hun keuze! 
 
Margriet de Leeuw 
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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 eerste blok:  
 
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 
 
Studiedagen: 23 november 
 
Groep 1-2 vrije dagen: 11 november 
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Maandag 

Start maandag 10 oktober 
 
 

Theaterles/Acteren 
 

Dag:       Maandag  11 oktober, Woensdag 12, Maandag 31   
                 oktober en Woensdag 2 november                             

Tijdstip:      Maandagen: 14.30-15.30u,  
    Woensdagen 12.15-13.15u                      

Leeftijd:     Groep 5 t/m 8                           
Inhoud cursus:   In vier lessen wil ik je kennis laten maken met de  
      basis van toneellessen. We gaan aandacht  
      besteden aan de 4 W’s, emoties en improvisatie. 

Doormiddel van theaterspelletjes, oefeningen en       
het maken van korte stukjes gaan we vier lessen 
aan de slag. Je gaat jezelf en je klasgenootjes op 
een hele nieuwe manier leren kennen. Maar  

      natuurlijk is plezier het allerbelangrijkste! Hopelijk  
      tot snel! 
Waar:          IKC De Donatushof (locatie Flierenhofstraat) 
Kosten:            €20,-  (€5 per leerling per les)                        
Belangrijk:            De lessen zijn in de speelzaal van de school,  
      binnen schoenen zijn handig!                
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Aantal deelnemers:   We starten vanaf 8 leerlingen       
Workshopleider :      Mette Oskamp, dramadocent Theaterschool  
   Hakoena. Aanmelden via:  
   Mette.j.oskamp@live.nl onder vermelding 

van ‘acteercursus Donatushof’ 
 
 

  

Inschrijven van 28 september tot 6 oktober 
 bij de workshophouder 
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Dinsdag 

Start 11 oktober 
 
 

Zang met Lindy Kloppenburg 
 
Dag:   Dinsdag 1, 8, 15 en 22 november 
Tijdstip:  14.45-15.30 
Leeftijd:  Groep 5/6/7/8 
Inhoud cursus: Heb jij altijd al willen leren zingen? Dan is dit je 

kans om kennis te maken met zang en wat er 
allemaal bij komt kijken. Lindy Kloppenburg ook 
wel bekend van The Voice of Holland gaat de 
lessen verzorgen. Ook kun je haar misschien 
kennen van het programma All Together Now of 
Thank U For The Music. We gaan aan de slag met 
de hits van nu. Spelenderwijs leer jij je stem goed 
te gebruiken zoals het opwarmen van de stem 
bijv. bubbelen en alle zangstijlen komen aan bod 
van rap tot pop. Aan het einde van de workshop 
hebben we 1 of meerdere nummers ingestudeerd. 
Iedereen kan zingen! Geef je op voor deze super 
leuke en interactieve zanglessen! 

Waar: IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten: €5,- per les (4 lessen a €5,-= €20,-)  
Aantal deelnemers: Minimaal 8 en maximaal 10 per les.  
Workshopleider: Lindy Kloppenburg, lindy@kloppie.nl  
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Donderdag 

Start donderdag 13 oktober 
 
Danskriebels 
 
Dag:        Donderdag  
Data:                           13 en 20 oktober, 3,10 en 17 november                          
Tijdstip:                            14.30-15.30      
Leeftijd:                           Groep 1 t/m 3      
Inhoud cursus:             Dansen is fijn, dansen is gezond, dansen vergroot  
   het zelfvertrouwen en dansen draagt bij aan de  
   creatieve, motorische en sociale ontwikkeling van 

een kind! In deze workshop, bestaande uit 4  
lessen dans, geven wij onze eigen danskriebels  
met veel passie en plezier door aan een nieuwe  
generatie. Tijdens de workshop ‘Danskriebels”  
maken leerlingen op spelenderwijs kennis met  
diverse vormen van dans, beweging en muziek.  
Een ontdekkingstocht naar hun eigen fantasie en  
creativiteit en de mogelijkheden die het lichaam  
te bieden heeft.  

Waar:                          IKC Donatushof – locatie Dr. Hoijnstraat speelzaal 
Kosten:   €25 (5 lessen = €5,- euro per les). 
Belangrijk:                        Direct na school verzamelen de leerlingen zich bij  
   de dansdocent in de speelzaal. Hier nemen we  
   even de tijd om iets kleins te eten en  
   drinken, om vervolgens te starten met de dansles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal deelnemers: De workshop Danskriebels kan van start bij 8  
   aanmeldingen          
Workshopleider: Sofie aanmelden via  
   dansatelieroverdelinge@gmail.com 
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Vrijdag 

Start vrijdag 14 oktober 
 

Van Klieder tot Kunst 
 
Dag:   Vrijdag 14, 21 okt., 4, 11, 18, 25 nov.                                   
Tijdstip:                            12.45-14.15 (neem wat te lunchen mee ) 
Leeftijd:                            Groep 3 en 4 
Inhoud cursus:                Tijdens deze minicursus van 6 lessen gaan we  
   kijken naar kunst, ‘kliederen’ en kunst máken. 

In de ene week gaat het vooral om het proces en 
het experimenteren met (onbekende/nieuwe) 
materialen. Terwijl in de volgende week juist een 
(beroemd) kunstenaar of kunstwerk centraal 
staat en de kinderen zich hierdoor laten 
inspireren. 
Je werkt elke les aan je eigen klieder- of 
kunstwerk, maar we werken ook elke week aan 
een groepskunstwerk.   
Jullie krijgen ‘kliederles’, dus denk aan kleding die 
tegen een vlekje kan. Nog beter: breng een 
schortje mee. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Waar:                                Jenaplan IKC Donatushof- Dr. Hoijnstraat 
Kosten:                              € 36,- (€ 6,- per leerling per les) 
Aantal deelnemers:         Minimaal 6, maximaal 12 
Workshopleider :             Rianne aanmelden via studio-kameleon.nl/club of 

 club@studio-kameleon.nl 
*De lessen worden gegeven door Rianne. Zij geeft in Elst les aan kinderen 
in verschillende leeftijdsgroepen via Creatief Collectief Elst. 
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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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