SKF-Toparrangement start weer !

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

HET SKF TOP-ARRANGEMENT:

Koken, textiel, fotografie, gezonde voeding
VOOR IEDEREEN OP DE Toermalijn
Wat is het TOP-Arrangement?

SKF TEXTIELATELIER (gr 5
t/m 8) Crea Met Nella

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. Uiteraard is er
volop aandacht voor plezier, onderzoek,
ontdekking en de eigenheid van uw kind.
Het programma wordt verzorgd door
inspirerende pedagogisch medewerkers en
externe experts. Per school staan de
activiteiten op
shop.kinderopvangfriesland.nl (zonder
www). Kies daar de Toermalijn en u ziet
het actuele activiteitenaanbod.

SKF kookpunt september
Groep 4 tm 8

(november)
Dag: dinsdag
Tijd: 14:15-15:15 uur
Data: 10/11, 17/11, 24/11, 1/12,
8/12, 15/12
Prijs niet BSO of niet op dinsdag
BSO: 24 euro
Handwerken is Hip! We gaan leuke
accessoires voor jezelf of voor op je
kamer maken van wol en stof.
Misschien kun je je eigen sjaal leren
breien of haken??
Voor de kerstvakantie gaan we
allerlei leuke originele
kerstspulletjes maken.
Dus ben je creatief aangelegd en
wil je graag nieuwe dingen leren op
handwerkgebied? Geef je dan op
voor dit arrangement.

Koken met smaak
Snijden, smaken en kleuren
combineren, koken, bakken en
natuurlijk proeven. Je maakt elke
week een ander recept. Gezond en
lekker! Smaken waar je super trots
op mag zijn en lekker voor je ouders
thuis kan maken. Dit kun je allemaal
leren in leuke lessen onder
begeleiding van pedagogisch
medewerker Marjan.

Dizze Lifestyle, gezonde
voeding (alle groepen)
oktober
- Een leuke quiz over suiker, bewegen,
en de schijf van vijf
- In kaart brengen wat we op een dag
allemaal eten

De laatste kookles van de reeks
opent restaurant de Toermalijn de
deuren. Op deze dag maken de
kinderen een heerlijke maaltijd voor
ouders en kinderen die voor slechts 2
euro te koop is..

start 12 november 2015
Digitale Fotografie
Docent: Ana Paunovik
Dag: donderdag
Tijd: 14:15-15:15 uur
Data: 12/11, 19/11, 26/11, 3/12,
10/12, 17/12
Prijs BSO of net op donderdag BSO:
30 euro, inclusief materiaal
Je leert onder leiding van fotograaf en
animator Ana Paunovik digitale foto’s
te maken. Je gaat zowel binnen als
buiten foto’s maken van de omgeving
of van jezelf. Ana leert je wat het
gevolg is van je keuzes: hoe kan het
speelser, gekker, leuker, spannender
en wat wil je precies vertellen en hoe
helpt je foto daarbij? Het gaat om
durven en doen. Stap buiten de
gebaande wegen. Durf, doe en kijk!
Ana Paunovik heeft als docent
fotografie en animatie bij onder
andere Parnas, voormalig centrum
voor de kunsten, veel ervaring in het
lesgeven aan kinderen. De resultaten
van haar workshops zijn altijd
verrassend. Ze leert de kinderen met
een oorspronkelijke blik kijken naar
de omgeving.

- Hapjes maken
Dit alles is gericht op de richtlijnen van
het Nederlands Voedingscentrum.
Alle kinderen krijgen een goodiebag
mee naar huis met leuke informatie

Dag: dinsdag Tijd: 14:15-15:45 uur

over voeding.

Data: 8/9, 15/9, 22/9, 29/9

Dag: dinsdag Tijd: 14:15-15:15 uur
Data: 6/10, 13/10

Prijs niet BSO of niet op dinsdag
BSO: 20 euro

SKF MEDIALAB (gr 4 tm 8)

Prijs: gratis voor BSO op dinsdag en
voor niet BSO op dinsdag 10 euro (dit
is inclusief ingrediënten)

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

