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INFORMATIE

inschrijven

jump - in

De activiteiten van de Talententent zijn speciaal
bedoeld voor de kinderen van basisschool de Dapper
en vinden allemaal plaats in de school of in de buurt.
U kunt uw kind opgeven voor de activiteiten van de
Talententent via het inschrijfformulier van de school.
Er zijn per activiteit een maximum aantal plaatsen
dus geef uw kind op tijd op.

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

dapperacademie

club junior

De Talententent biedt dit programma aan in
samenwerking met de Dapper academie.

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, buurtcentrum
Oosterpark) en Transvaalbuurt (Tugelahuis).

Doe mee met de activiteiten van de
Talententent en ontdek zelf wat je
leuk vindt! Wat denk je van dans,
muziek of atletiek? Of houd je meer
van schaken, bootcamp &
edelsmeden?

oktober
december

schooljaar

2017/2018

BASISSCHOOL DE DAPPER
KINDERCENTRUM DE KASTANJETUIN
DAPPERBUURT

meer weten ?

De Dapper academie gaat verder waar
het reguliere lesaanbod stopt:
• een gevarieerd aanbod
• verbreding en verdieping
• talent- en persoonlijke ontwikkeling
• onderzoekend leren
• 21 st century skills
• sport, cultuur & wetenschap
• techniek & ICT

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

Margriet Batstra / 06 45 13 47 77
mbatstra@dynamo-amsterdam.nl
basisschool de dapper

Pieter Nieuwlandstraat 3
020 69 39 100
kindercentrum kastanjetuin

Tweede Oosterparkstraat 227
020 46 28 456
Felice Suer / 06 26 63 52 66
fsuer@dynamo-amsterdam.nl

ONTDEK NIEUWE
DINGEN DOOR ZELF TE
EXPERIMENTEREN



De Talententent wordt georganiseerd door Dynamo.
Deze uitgave wordt verspreid in stadsdeel Oost.



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.





Bel ons! 020 46 09 300
Onze website: www.dynamo-amsterdam.nl/talententent
Like ons! www.facebook.com/talentententoost

ontwerp nutbeydesign.nl

KABAAL!
IN DE TENT

kastanjetuin

gezonde hapjes

muziekplein

kleuterdans

edelsmeden

natuurclub

bootcamp

atletiek

schaken

We koken heerlijke gezonde hapjes. Kom je ook?

Samen met andere
kinderen krijg je elke
week een uur les in een
echte popband! Je speelt
op je eigen instrument,
je leert over ritmes en
akkoorden en speelt
leuke popsongs. In de
band kun je kiezen uit
keyboard, elektrische
gitaar, basgitaar, zingen
en drums. Het 2e uur is
speciaal voor kinderen
die al een keer hebben
meegedaan met het
muziekplein. Zij gaan
zich meer verdiepen
en krijgen een half uur
instrumentles en een half
uur bandles.

Lekker wiegen met je
heupen, swingen en
springen!

Bij edelsmeden maken we
ringen, sleutelh angers,
kettinghangers (ook
stoere) en voor wie wil
oorbellen.

Hou je van bloemen en
dieren? Ga mee op zoek
naar kleine diertjes en
bloemetjes op en rond het
schoolplein.

De gymzaal wordt een
atletiekbaan! We gaan
oefenen in onderdelen,
zoals lopen, springen,
sprinten en werpen!

Leer schaken met de
Schaakschool Indische
Buurt en versla al je
tegenstanders.

Groep 5 & 6
Locatie bevolokaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 2 okt / 10 keer

Groep 1 & 2
Locatie kleuterlokaal en
schoolplein
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 3 okt / 9 keer

Touwtrekken, tijgeren,
klimmen, springen, kruipen, estafettes, balspelen
en tikspelen is wat je bij
bootcamp gaat doen. Doel
van de lessen is om je
fitter en sterker te voelen,
maar vooral om lekker
samen met anderen op
een leuke manier te
bewegen.

Groep 3 t/m 6
Locatie kindercentrum
Kastanjetuin
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Start ma 2 okt / 10 keer
Kosten €10 contant
betalen bij de eerste les
Stadspas 50% korting
mode atelier

We ontwerpen en maken
onze eigen mode! Doe je
mee?
Groep 4, 5 & 6
Locatie kindercentrum
Kastanjetuin
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Start di 3 okt / 10 keer
Kosten €10 contant
betalen bij de eerste les
Stadspas 50% korting
de pettefletclub

Een gezellige middag met
veel voorlezen en spelletjes!
Groep 1, 2 & 3
Locatie kindercentrum
Kastanjetuin
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Start do 5 okt / 10 keer
Kosten €10 contant
betalen bij de eerste les
Stadspas 50% korting
fotografiecursus

Leer alles over fotografie.
Je gaat aan de slag met je
eigen camera. De docent
geeft les in het Engels en
Nederlands.
Groep 5 t/m 8
Locatie kindercentrum
Kastanjetuin
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Start do 5 okt / 10 keer
Kosten €10 contant betalen
bij de eerste les
Stadspas 50% korting

Je krijgt les van de
Muziekschool Amsterdam.
Nieuwsgierig? Kom naar
de open les op dinsdag 3
oktober!
Groep 5 t/m 8
Locatie kindercentrum
Kastanjetuin, 2e Oosterparkstraat 227
Tijd 15.30 - 16.30 uur en
16.45 - 17.45 uur
Start di 3 okt / 12 keer
Kosten €60 / Met een
Stadspas vergoedt het
Jongerencultuurfonds
Amsterdam het lesgeld.
Heeft u geen Stadspas?
Dan helpen wij u met de
aanvraag.
Info & contact
Margriet Batstra
06 45 13 47 77
mbatstra@dynamo-
amsterdam.nl
inschrijfmiddag

Kom ook naar de gezellige
inschrijfmiddag in Kindercentrum de Kastanjetuin
Woensdag 27 september van
13.00 - 16.00 uur.
Let op! De inschrijfmiddag
is bedoeld voor de activiteiten van kindercentrum
Kastanjetuin.

Groep 1 & 2
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 2 okt / 10 keer
muziek

&

meer

We gaan oefenen met
drumsticks, de grote
trom, shakers en body
percussie.
Groep 3 & 4
Locatie speelzaal
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Start 2 okt / 10 keer

Groep 6 t/m 8
Locatie gymzaal
Tijd 14.15 - 15.15 uur
Start 3 okt / 9 keer

Groep 3, 4 & 5
Locatie gymzaal
Tijd 14.15 - 15.15 uur
Start 4 okt / 10 keer

Vanaf Groep 4
Locatie aula
Tijd 14.00 - 15.15 uur
Start 5 okt / doorlopend

