
  

groene vingers

Samen met juf Dorette ga 
je de daktuin en de moes-
tuin op het schoolplein 
verzorgen. Je leert van 
alles over planten en wat 
je daar allemaal mee kan 
doen. Doe je mee?

Groep 1 t/m 6
Locatie bevolokaal
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 19 mei / 6 keer

hip hop

Move, groove and be cool! 
Kom mee swingen op de 
Hip Hop beat en maak je 
eigen choreografie.

Groep 3 & 4
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 19 mei / 6 keer

code lab 

Bij code lab leer je 
programmeren op de 
computer. Als je kunt 
 programmeren heb je 
daarvan straks in elk 
beroep profijt. Je leert 
ruimtelijk inzicht te 
 gebruiken, problemen op 
te lossen, te structureren 
en samen te werken.

Groep 5 & 6
Locatie aula
Tijd 14.00 - 15.30 uur
Start 19 mei / 6 keer

de huiskamer

Inloop na school voor alle 
kinderen.

Groep 1 
Tijd 14.00 - 15.30 uur 

Groep 2 
Tijd 15.30 - 17.30 uur 

Start 12 mei / 10 keer
Kosten met strippenkaart 
€2 per keer
Meer info in deze folder

koorlessen klassiek 
rondom de klas

Voor alle leerlingen uit 
stadsdeel Oost zijn er 
koorlessen in De Evenaar.

Groep 4 t/m 8
Locatie De Evenaar, 
Ambonplein 59 
Inschrijven Mieke Baracs 
06 15 44 07 77 / 
klassiekrondomdeklas.nl
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Hele schooljaar t/m de 
slotuitvoering 

speelkwartier

Een sport- en lifestyle-
programma voor kinde-
ren (en hun ouders).
Speelkwartier geeft 
stoere en nieuwe sporten, 
zoals bootcamp, crossfit, 
yoga en boksen.   
De kinderen worden 
spelenderwijs betrokken 
bij de oefeningen en zijn 
daardoor veel in bewe-
ging. Ook de ouders doen 
mee, dus doe je sportkle-
ding aan. 

Voor ouders met kinderen 
vanaf 2 tot 5 jaar
Locatie basisschool  
de Dapper

Tijd 9.30 - 10.15 uur of;
Tijd 10.15 - 11.00 uur

Start 11 mei / 10 keer 
Kosten €10 per les, met 
Stadspas €2 per les
Aanmelden  
www.speelkwartier.club 
(pagina 'aanmelden')

elfjesbos

We gaan op ontdekkings-
tocht in de wereld van 
muziek. Ga je mee?

Groep 1 & 2
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 18 mei / 6 keer

toveren & spetteren

We gaan aan de slag met 
schuim, verf en klei!

Groep 1 & 2
Locatie kleuterlokaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 18 mei / 6 keer

akzi meiden

Elke week bedenken we 
een andere activiteit, een 
uitstapje of leuke work-
shop! Doe mee en laat je 
verrassen. 

Meiden uit groep 5 & 6
Locatie huiskamer
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 11 mei / 7 keer

atletiek

De gymzaal wordt een 
atletiekbaan! We gaan 
oefenen in onderdelen 
als: lopen, springen en 
werpen. 

Groep 3 t/m 6
Locatie gymlokaal 
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 18 mei / 6 keer 
Ook voor kinderen van  
de Bataviaschool!

 informatie / locatie

  Talententent XL wordt georganiseerd door basis school 

de Dapper in samenwerking met Dynamo.  

Deze halfjaarlijkse uitgave wordt verspreid op school.

  Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van 

hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor 

 promotionele doeleinden van Dynamo. 

  Indien u hier bezwaar tegen heeft, moet u dat vooraf 

bekend maken bij afdeling communicatie van Dynamo.

  Informatie? Bel ons! 020 46 09 300

  www.dynamo-amsterdam.nl/talententent

 Like Talententent op facebook!

woensdag
donderdag

ontwerp nutbeydesign.nl
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jump-in 

Dynamo biedt sportlessen aan in samenwerking  
met het scholenprogramma Jump-in van Gemeente 
Amsterdam. www.jumpin.nl

club junior

Zit jij in groep 7 of 8? Doe dan mee met Club Junior!

Club Junior is een vervolg op de Talententent. Niet 
op school maar wel in je buurt: IJburg (Youthside, 
IJtopia), Indische buurt (Jav'Art), Dapperbuurt (Club 
Junior Dapper), Oosterparkbuurt (Club Jaco, buurt-
centrum Oosterpark) en Transvaalbuurt (Tugelahuis).

meer weten? 

Kijk op www.dynamojongeren.nl en kies je buurt  
en locatie om te zien wat we allemaal doen!

basisschool de dapper

Pieter Nieuwlandstraat 3
T 020 69 39 100

VOOR KINDEREN 
VAN BASISSCHOOL
DE DAPPER 

TALENTENTENT 
EXTRA LARGE



TALENTENTENT 
De activiteiten van de Talententent XL zijn speciaal 
bedoeld voor de kinderen van basisschool de Dapper en 
vinden allemaal plaats in de school. Het voordeel is dat 
uw kind zelf vanuit school naar de activiteit toe kan 
gaan. 

U kunt uw kind opgeven voor de activiteiten van de 
Talententent via het inschrijfformulier van de school.  
De naschoolse activiteiten zijn gratis. Er zijn per 
 activiteit een maximum aantal plaatsen dus geef uw 
kind op tijd op. 

Alle naschoolse activiteiten voor alle kinderen uit Oost 
staan op www.dynamo-amsterdam.nl/talententent. 

HUISKAMER
De Huiskamer is een inloop waar kinderen een boekje 
lezen, knutselen of een spelletje spelen onder deskun-
dige begeleiding. De Huiskamer kost €2 per keer en is 
geopend voor alle kinderen uit de buurt.

Om mee te doen aan de Huiskamer kunt u een strippen-
kaart kopen. Een strippenkaart kost €10 voor vijf keer. 
Opgeven kan op dinsdag en donderdag bij een mede-
werker van de Talententent. Zie voor meer informatie 
het blauwe informatiebord van school.

ALLES OP EEN RIJ
 • U geeft uw kind op dinsdag of donderdag op   
bij een medewerker van de Talententent;

 • Betalen gaat alléén via een strippenkaart;
 • Op een strippenkaart mogen meerdere  
kinderen uit een gezin meedoen;

 • U haalt uw kind op het afgesproken tijdstip op.

TALENTENOUDERS
De buurt in de school - Doet u mee?
Ouders, opa's, oma's, buurtgenoten, buurtondernemers 
die het leuk vinden om een workshop te geven aan de 
kinderen van basisschool de Dapper zijn zeer welkom. 
Misschien vindt u het leuk om over uw beroep, hobby 
of levenservaringen te vertellen aan de kinderen. Dat 
kan. Kinderen vinden het superleuk om van u te leren 
en uw verhaal te horen. Het kan voor één of meerdere 
momenten worden ingepland. 

Hebt u hierover vragen of ideeën? Laat het weten aan 
een medewerker van de Talententent of bel Margriet 
Batstra 06 45 13 47 77. Wij kunnen u ook ondersteunen 
en verder op weg helpen. Wij willen graag de buurt in 
de school halen en zijn benieuwd naar uw idee. 

kickboksen

Kickboksen is een 
zelfverdedigingssport die 
goed is voor je conditie 
en motoriek. Daarnaast 
leer je ook discipline en 
doorzettingsvermogen. 

Groep 7 & 8 
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 16 mei / 6 keer
Ook voor kinderen van  
de Bataviaschool!

percussie

Leren trommelen op 
de trommel, djembé en 
 bongo. Swingen maar!

Groep 3 & 4
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 17 mei / 6 keer

de huiskamer

Inloop na school voor alle 
kinderen.

Groep 1
Tijd 14.00 - 15.30 uur 

Groep 2 
Tijd 15.30 - 17.30 uur 

Start 10 mei / 10 keer 
Kosten €2 per keer 
 (strippenkaart)
Meer info in deze folder

ook dit schooljaar is er na schooltijd weer een 
 uitgebreid talententent xl programma voor kinderen  

van basisschool de dapper. er zijn veel leuke en leer-
zame cursussen van de talententent. op dinsdag en  
donderdagmiddag kunnen kinderen aansluitend aan 

school terecht in de huiskamer tot 17.30 uur.

maandag

dinsdag

dinsdag & donderdag 
van 14.00 - 15.30 uur

Inloop na school en extra 

workshops.

dinsdag & donderdag 
van 15.30 - 17.30 uur 

Voor kinderen die hebben 

meegedaan aan een cursus. 

DE OPENINGSTIJDEN HUISKAMER


