
SPORT, SPEL & BEWEGEN: 
Naam : Basketbal  
Wie  : 05 - 12 jaar, onder 06  jaar met begeleiding 

Maandag : 15.30- 16.30 uur  
Start  : 01 oktober  
Kosten : € 1.50  per les in de sportzaal 1ste verdieping 
 

Naam : Zaalvoetbal  
Wat  : Het spel al kunnen spelen is okay, maar kom  
             ook  langs  als je het spel gewoon wilt leren! 
Wie   : 07- 10 jaar  
Dinsdag : 15.30 -  16.30 uur  
Start  :  02 oktober     

Kosten : € 1.50  per les in de sportzaal 1ste verdieping 

Naam : Peutergym  
Wie  :  2.5  -  04 jaar (onder begeleiding) 
Dinsdag :  10.45 -  11.30 uur  
Start  :  11 september  
Kosten :  GRATIS  in de sportzaal op de 1ste 
verdieping 
Aanbod :  zie de website  www.droomspeelbus.nl  

Naam :  Peuterdans  (KIC) 
Wie  :   2.5  -  04 jaar (onder begeleiding) 
Donderdag :   10.00 - 10.45 uur  
Start  :   27 september  
Kosten :   € 2.00 per les  in de Spiegelzaal  

KIC www.KLEURinCultuur.com 
Cultuureducatie- School/buurt/wijk 

 

Naam :  Sporten  Maltaplantsoen 
Wie  :   06 -12 jaar, onder de 6 jaar met begeleiding 

Woensdag :  16.00 -   17.00 uur  
Start  :  05 september  
Kosten :   GRATIS  buiten op het Malta-
plantsoen 

Naam : Sportinstuif   
Wie  :   04-06 jaar & 06 -12 jaar   

Donderdag :  16.00 -   17.00 uur  
Kosten :  GRATIS in de sportzaal  1ste verd. 
Alle info :  zie de website  www.droomspeelbus.nl  

Dinsdag     Sporten in de Rode Kooien  
Vrijdag    Bij het Regenboogveldje van 15.30-17.30 uur 

Info bij           Jeroen / Buurtsportcoach Almere Buiten Oost 

    Talent in Opleiding BV              M: 06 21 24 77 87 

    E:                           j.smidt@talentinopleiding.nl 

Inschrijvingen activiteiten: van te voren  

verplicht en alleen start bij genoeg deelnemers. Informatie 
over de Brede School activiteiten neem contact op met: 
Gwen Claasz Coockson          06-52420463  
Activiteiten coördinator     claasz@deschoor.nl  

Studiedagen & Vakanties   geen activiteiten! 

Strippenkaarten   -         mogelijk van € 05.00 & 10.00 
Voor  de activiteiten            bij Gwen te koop! 
De Activiteiten worden georganiseerd zolang er genoeg 
deelnemers zijn  & sommige Activiteiten worden in reek-
sen georganiseerd ! 

Eilandenfestival ( Burendag) 
Zaterdag 22 September 

Op het grasveld bij  OBS de Archipel 
Iedereen is welkom van 14.00  - 18.00 uur.   

Diverse activiteiten voor jong en oud 
Kom je ook voor de gezelligheid en ontmoeting ? 

 
 
 

 KUNST, CULTURELE  & WIJKACTIVITEITEN: 

Naam: : De Kunstbus op het plein (KIC) 
Wat  :  Diverse knutselactiviteiten buiten ! 
Wie  :  05 -  12 jaar, onder 06 jaar met begeleiding 

Maandag :  15.30—17.00 uur 

Start  :   05, 12, 19 & 26 november  
Kosten  :  € 10,00  reeks van 5 workshops 

Naam: :  Spelen met Taal   
Wat  :   Voor gelezen worden en creatief zijn! 
Wie  :   04 - 06 jaar ( onder 6 jaar met begeleiding) 
OPEN LES :   18 september , kennismaking  € 1.00 ! 

Dinsdag :   27 september, 02, 09 & 16 oktober 

Dinsdag :   15.45-16.30 uur, in de @rchibieb  1ste verd. 
Kosten  :   € 15.00  reeks van 4  workshops 

Naam :  Opstap van de Schoor 
Wat   : Opstap is een spelprogramma voor gezinnen met 
kinderen van 04 tot 06 jaar,  die wat extra hulp kunnen gebrui-
ken om beter mee te komen op de basisschool. 
Met het programma kunnen de ouders thuis hun kind voorbe-
reiden op groep 3.  
Dag   : Elke dinsdag vanaf 18 september 
Tijd   : 08.30 uur tot 10.30 uur  
Waar   : in het Eilandhuis.  
Voor verdere informatie; 
Sebnem Koldas Opstapmedewerkster, tel : 06-52 4217 74 

Naam: : Tekenlessen en schilderen 
Wat  :  Je leert basistechnieken van het  tekenen! 
Wie  :  05 -  12 jaar, onder 06 jaar met begeleiding 

Woensdag  :  14.00 - 15.30 uur in het atelier , 1ste verd. 
Start  :  26 september, 03, 10,  17 & 31 oktober 

Kosten  :  € 10,00  reeks van 5  workshops 

Naam: : Leerlingenraad (Archicrew) 
Wat  :  Meedenken en organiseren van projecten 
     Voor de kinderen, de wijk en voor de school 
Wie  :   09 -  12 jaar (zelf lunch meenemen) 
Woensdag  :  12.30-14.30 uur 

Kosten :   Gratis  in het Eilandhuis  

Naam : Koffieochtend voor ouders/  
       verzorgers  
Wanneer :  Donderdag 08.30-10.00 uur,  elke week  
Info   :  Tel: 036- 5214791 

Naam: : Fotograferen met je mobiel! 
Wat  :  Waarom, wie en hoe je fotografeert. 
Wie  :  10 -  12 jaar  
Start & dag : November , exacte datum volgt z.s.m.  
Tijd  :  In het atelier , 1ste verdieping  
Kosten  :  € 35.00   reeks van 5  workshops  

Naam: Gitaarlessen akoestisch en/of elektrisch 

Wie  : Alle leeftijden 

Waar  : Spot Mortonstraat 14  Tijd: in overleg 

Start  : gedurende het hele jaar 

Vanaf           : €13,- (eventueel korting voor lage inkomens)            

Mail  : meriamstokman@gmail.com 

Buurtcentrum EveNaarHuis                       www.deschoor.nl  
De Nieuwe Bibliotheek        www.denieuwebibliotheek.nl  
Jeugdland Buiten Huttenbouw                 www.deschoor.nl 
Doenersdreef Zorginstelling     www.doenersdreefzorg.nl 
Buurtcentrum de Cartoon                          www.deschoor.nl  
Check & Like de pagina  kinderactiviteiten Almere Buiten  

OBS de Archipel    tel: 036-5214791 

KDV Smallsteps   tel: 036-5240720 

PSZ Smallsteps   tel: 036-5240720 

Voor alle kinderen uit Almere Buiten  

Brede school de Archipel  
September t/m half december 2018 

 
Maldivenweg 45, Eilandenbuurt  

http://www.kleurincultuur.com/
https://webmail.deschoor.nl/owa/redir.aspx?REF=AoGTb7m0WJB9A6k_Mkh7Z2qR3SKIHEwIBsQ6K2mebkTU1_17EvnUCAFtYWlsdG86ai5zbWlkdEB0YWxlbnRpbm9wbGVpZGluZy5ubA..
mailto:meriamstokman@gmail.com



