SKF-Toparrangement start weer !

Dus wil je mee doen, geef je dan nu op!

HET SKF TOP-ARRANGEMENT:
KUNST, CULTUUR EN SPORT VOOR IEDEREEN OP DE

Toermalijn
Wat is het TOP-Arrangement?

SKF Sport en Shape (groep3-8)

SKF Sophia Snuffelcollege

Het TOP-Arrangement is het speciale
activiteitenprogramma van de SKF voor
alle kinderen van school. Het vindt plaats
aansluitend aan de schooltijd. Het
programma brengt kunst, cultuur, natuur
en sport dichtbij uw kind. Per school
staan de activiteiten op
shop.kinderopvangfriesland.nl (zonder
www). Kies daar de Toermalijn en u ziet
het actuele activiteitenaanbod.

Sport en bewegen De Toermalijn
(januari-februari)

Veilig omgaan met honden (januarifebruari)

SKF KookPunt (4-8)
Heel De Toermalijn bakt (januarifebruari)
Cake, koekjes en brood bakken en
natuurlijk ook proeven. Je maakt elke
week een ander recept. Smaken waar je
super trots op mag zijn en lekker voor je
ouders thuis kan maken.
De workshops sluiten we af met een
gezellige High Tea voor ouders en
belangstellenden op 23 februari vanaf
16.00 uur. Daar kan geproefd worden van
al het lekkers wat de kinderen de
afgelopen weken hebben gemaakt.
Kosten hiervoor zijn 2 euro per persoon.

Hou je van beweging en wil je
kennismaken met een nieuwe en te
gekke workout? Ga dan de komende
weken lekker mee sporten op de
Toermalijn!
Spelenderwijs wordt de lenigheid,
coördinatie en het uithoudingsvermogen
verbeterd. Het plezier in bewegen staat
voorop.
Docent: instructeur sportcentrum Shape
Dag: maandag
Tijd: 14:15-15:15 uur
Data: 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2
Prijs voor niet bso en niet op maandag
bso: 30 euro

SKF KunstAtelier
Schilderen (februari)
Met kinderen tekenen en verven is voor
kinderen het ontdekken van de wereld.
Zij doen hiermee hun eigen
belevenissen op, drukken verwerkte
ervaringen uit en ontplooien creativiteit.
Kom ook gezellig schilderen en
verschillende materialen ontdekken.

Begeleiding: Nella en Sandra
Dag: dinsdag
Tijd: 14:15-15:15
Data: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2
Prijs niet BSO of niet op dinsdag BSO: 30
euro (zes lessen inclusief ingrediënten)

Docent: Sandra
Dag: donderdag
Tijd: 15:15-15:15 uur
Data: 11/2, 18/2, 25/2

SKF TEchniekLAB (4-8)

Prijs niet BSO of niet BSO op
donderdag: 15 euro inclusief eten,
drinken en materialen.

Het Sophia SnuffelCollege leert kinderen
hoe ze veilig met honden omgaan. Zo'n 100
vrijwilligers uit heel Nederland bezoeken
daarvoor met speciaal geteste honden de
laagste groepen van de basisschool.
Zij leren kinderen in 3 lessen de
lichaamstaal van honden begrijpen. Op die
manier kan het aantal hondenbeten bij
kinderen beperkt worden en neemt angst
voor honden af. Bovendien draagt het
Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip
en respect voor honden en andere dieren.
Voor een impressie zie
www.youtube.com/watch?v=zP6iVo7DwvI
Vrijwilliger: Winnifred van der Meer. Zij is
kindertherapeute van beroep en werkt in
haar therapieën ook met dieren.
(Winnifred@kindsupport.nl. 0517269628.)
www.KindSupport.nl
Dag: donderdag
Tijd: 14:15-15:15 uur
Prijs voor niet bso en niet op donderdag bso:
10 euro (inclusief eten en drinken)

Houtje touwtje versus Electro
techniek (maart-april)
In deze workshop reeks gaan we figuren
maken die kunnen bewegen d.m.v.
elektrotechniek.
Docent Karin van Berne
Dag: dinsdag
Tijd: 14:15-15:15 uur
Data: 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4
Prijs niet BSO of niet op dinsdag BSO: 30
euro, inclusief materialen

Schrijf nu in via
shop.kinderopvangfriesland.nl
(zonder www)
Contact TOP-Arrangement:
top@kinderopvangfriesland.nl

