
Hoera! Het schooljaar mag weer beginnen. Op naar jouw nieuwe klaslokaal 

en de nieuwe groepsdocenten. Ook zullen de naschoolse activiteiten voor het 

eerst van start gaan vanaf de 2e schoolweek. In deze informatiefolder vindt u 

de afspraken die gemaakt worden voordat de activiteiten zullen beginnen.  

Ook krijgt u uitleg over hoe u uw kind kunt inschrijven. 

 

Ik heb zo’n zin in 

kookles ! 



Aansluitend op de schooltijden kunnen kinderen vanaf 15:00 deelnemen 

aan naschoolse activiteiten. Voor het aanbod na schooltijd wordt per 

leeftijdsgroep een jaarprogramma gemaakt.  

Kinderen kunnen zich per bouw inschrijven voor een blok.  

 

• Drama MB 

• Denksport MB 

• Muziek MB & BB 

• Zelfverdediging MB & BB 

• Sport MB & BB 

• Kookles MB & BB 

• Huiswerkbegeleiding MB & BB 

 

• Robotica BB 

• Lego League BB 

• Dans BB 

• Techniek BB 

• Happy kids BB 

 

MB = Middenbouw (4/5)   BB= Bovenbouw (6/7/8) 



Onze docenten stellen zich graag aan u voor. 

Ook vertellen zij wat er het komend jaar 

wordt aangeboden. 

 Muziek 

Mijn naam is Vánio en ik heb een passie voor alles wat te maken heeft met 

innovatie. Tijdens mijn roboticalessen behandel ik alle basisvaardigheden 

van het programmeren. Gedurende het jaar komen meerdere onderwer-

pen aan bod zoals, robots, drones en het maken van een digital game. 

Mijn naam is Johnny. Naast dat ik muziekles geef op de Leeuwerikhoeve,  

treed ik ook op als sing-songwriter. Tijdens mijn lessen behandelen wij allerlei 

aspecten van muziek zoals het maken van een beat, pianoles, gitaarles en  

nog veel meer. Hopelijk ontdekken wij een echte muzikant. 

Robotica 



 
Koken 

Mijn naam is juf Jessica.  

Koken doe ik graag. Wil jij thuis ook kunnen laten zien hoe jij bekend bent 

met zowel koude als warme gerechten, dan ga je het erg leuk  

hebben tijdens mijn kooklessen op de Leeuwerikhoeve. 

Happy Kids 

Huiswerkbegeleiding 
Mijn naam is juf  Çanan.   

Al 15 jaar werk ik met kinderen en ouders in de rol van pedagoog, leerkracht,  

locatiemanager op een kinderopvang en als coach. Het aankomend jaar zal ik 

leerlingen begeleiden met leerachterstanden en huiswerkbegeleiding. 

Mijn naam is juf Wendy.  

Een leuke, speelse en creatieve training waar kinderen leren hun kwaliteiten 

 te ontdekken en in te zetten. Er wordt (voor)gelezen en gesproken over 

 gevoelens / emoties. Er zal vooral veel getekend, geknutseld en spelletjes 

 gespeeld worden. 



 
Buitenlokaal ontwerpen 

Mijn naam is juf Danielle, 

Onze droom is om samen met de leerlingen de achtertuin om te toveren tot 

een buitenlokaal. Van een werkplaats tot een moestuin. Alles is mogelijk. 

Sport 

Denksport 
Mijn naam is Meester Baris,   

Of het nou om raadsels gaat of een moeilijke quiz, van dammen tot schaken. 

Bij denksport zet ik jouw hersenen flink aan het werk. 

Mijn naam is Meester Alex, 

Met mijn grote passie voor sport, geef ik graag gymlessen waar meerdere 

sportelementen aan bod komen. Van zaalsporten tot veldsporten. 



 
Musical Mijn naam is juf Lisa.  

Hou je ook van dans en muziek? Of vind jij het leuk om je te verplaatsen in 

een rol van een ander? Dan kan je jezelf tijdens de dramalessen ontwikke-

len met creativiteit, muzikaliteit en natuurlijk veel plezier. 

Tot snel in de les. 

Dans 

Zelfverdediging 
Mijn naam is meester Julian, 

Al jaren ben ik werkzaam als sportdocent.  

Daarbij geef ik ook les in verschillende vechtsporten waaronder judo en  

karate. Discipline, omgang met verbale intimidatie en controle over jouw  

lichaam, vind ik erg belangrijk. 

Mijn naam is juf Jelissa, 

Al een aantal jaren ben ik actief als afgestudeerde allround danseres. 

Naast dat ik meerdere dansdisciplines beheers, is mijn specialiteit hip hop en 

streetdance. Meld je aan als jij je ook wilt uiten in de vorm van dans.  



De eerste periode is van 29 augustus t/m 28 oktober. 

   15:00—16:00 uur 

 

• Er is een breed aanbod voor de groepen 4, 5 en de groepen 6, 7 en 8.   

• Tijdens de naschoolse activiteiten gelden dezelfde schoolregels.  

• Mocht het toch een keer misgaan met de schoolregels dan volgt er altijd een 
gesprek tussen kind en docent. We hopen het niet, maar bij een tweede keer  
zullen ouders ook worden geïnformeerd. Gaat het een derde keer mis dan stopt 
helaas de deelname aan het naschoolse aanbod. De directie zal de ouder hierover 
bellen.  

• Een kind mag zich met de ouder voor meerdere dagen opgeven.  

• Het naschoolse aanbod is bedoeld voor zoveel mogelijk kinderen.  

• In de verwerking van de inschrijvingen wordt daar rekening mee gehouden 
door zo veel mogelijk kinderen te plaatsen. Als een kind zich heeft aangemeld 
voor meerdere dagen zal in eerste instantie naar één dag gekeken worden en als 
er nog plekken vrij zijn, naar de overige dagen.  



Link te vinden op: Social Schools 

Wij zijn bereikbaar via: 

070 - 385 6563 

info@obsleeuwerikhoeve.nl 

Er is een link voor de middenbouw en een aparte voor de bovenbouw. 

Mocht u hier niet uitkomen, helpen wij u graag bij de administratie. 


