
Data: 
14 21 28 maart 

 
Locatie: 

De Blinker 
Eloystraat 1a, Geleen 

 

 

Aanmelden 
Meld je aan via 
   - e-mail talentenschool@kindante.nl óf 
   - het inschrijfformulier (zie achterkant) 
 
Uiterlijke inschrijfdatum: woensdag 11 maart 2020 

3. EHBO 
Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar) 

Tijdstip: 10.00 - 11.30 uur 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat moet je doen als 
je vriend/vriendin is gevallen? Zich misschien verslikt heeft 
of wat dan ook? Bij de EHBO cursus van de Talentenschool 
leer je op een leuke manier hoe je moet reageren en wat je 
kunt doen als er iets verkeerds gebeurt. Ook ga je leren 
hoe je een brandje moet blussen…...Lijkt je dit wat? Schrijf 
je dan snel in! 

5. Honkbal 
Leeftijd: groep 1 t/m 4 
Tijdstip: 9.45 - 10.45 uur  
 
Heb jij zin in een gave uitdagende workshop, waarbij je 
mag ‘slaan’ en ‘stelen’? Dan is Honkbal misschien wel iets 
voor jou. De Condors zullen jou in 3 lessen leren wat de 
sport nou eigenlijk inhoudt, je gaat vooral lekker veel zelf 
aan de slag en zult deze workshops veel bewegen! De 
eerste 2 lessen zijn in de gymzaal, de laatste les is op een 
ECHT honkbalveld. 

1. Honkbal 
Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar)  
Tijdstip: 11.00 - 12.00 uur  
   

Heb jij zin in een gave uitdagende workshop, waarbij je 
mag ‘slaan’ en ‘stelen’? Dan is Honkbal misschien wel iets 
voor jou. De Condors zullen jou in 3 lessen leren wat de sport 
nou eigenlijk inhoudt, je gaat vooral lekker veel zelf aan de 
slag en zult tijdens deze workshops veel bewegen! De eerste 
2 lessen zijn in de gymzaal, de laatste les is op een ECHT 
honkbalveld. 

4.  Experimenteren met de VR-bril 
Leeftijd: groep 6 t/m 8 (10 t/m 13 jaar) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
 
Met de virtual reality bril kun je je eigen 3D omgeving gaan ma-

ken en beleven.  Ook kun je een virtueel ‘uitstapje’ maken naar 

bijvoorbeeld de Efteling of de Eiffel toren, hoe gaaf is dat? Wil je 

meer weten en ontdekken over en met de VR bril? Schrijf je dan 

snel in!  

 

2. Koken 

Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
 
We gaan aan de slag in de keuken en leren verschillende 
gerechten te maken. De gerechten worden gezamenlijk 
geproefd. Na afloop krijg je een mooi kookboek met de 
verschillende recepten mee naar huis, zodat je ook thuis 
nog eens kunt genieten van zo’n overheerlijk gerecht.  

 
 

6. Experimenteren en proefjes! 
Leeftijd: groep 1 t/m 4 (4 t/m 8 jaar)  
Tijdstip: 10.00uur - 11.00uur  
 
Experimenteren, aan de slag met proefjes, knutselen en 
nog veel meer. In deze workshop zit vanalles wat, voor 
ieder wat wils. Ben je graag creatief bezig en laat je je 
graag verrassen, kom dan gezellig naar deze workshop en 
ga samen met juf Babs en alle andere kinderen aan de 
slag. 
 
 

We willen je vragen het deelnamegeld vooraf te betalen, 
zodat wij op zaterdag op tijd met de lessen kunnen 
beginnen.  
www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen. 

Jij komt toch zeker ook?  
 

mailto:talentenschool@kindante.nl
http://www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen


Inschrijfformulier  
Talentenschool 
Gegevens kind 

Voornaam 

Achternaam 

School 

Workshop 

Leeftijd 

Groep 

Ik ben een 

Medische bijzonderheden 

Naam 

Gegevens broertje/zusje (alleen indien broertje/zusje ook meedoet) 

School 

Workshop 

Naam 

Leeftijd 

Groep 

Ik ben een 

Gegevens ouder(s) / verzorger(s) 

Adres 

Plaats E-mail 

Mobiel nr. 

Telefoonnr. 

Vragen?  
 
Neem dan gerust contact op met onderstaande 
contactpersonen.  
 
 Ilse Wiertz-Hamers (De Blinker) 
 Telefoon: 046 - 410 57 36  
  
 Debbie Bergevoet  (OBS de Duizendpoot) 
 Telefoon: 046 - 410 66 90  
 
Suzan van de Bergh (SBO het Mozaïek) 
 Telefoon: 046 - 451 80 60  
 
Of via: talentenschool@kindante.nl  

Indien je definitief deel kunt nemen aan 
de activiteit wordt er altijd een e-mail 
naar je ouders/verzorgers gestuurd. Indien 
de school nog geen e-mailadres van je 
ouders heeft, dan krijg je een bevestiging 
op papier mee naar huis.  
 
Kijk voor meer info op:  
www.sbodeblinker-geleen.nl 
www.sbohetmozaiek-sittard.nl 
 
Het formulier kunnen jullie inleveren bij 
de administratie van je eigen school. Een 
mailtje sturen met je gegevens naar 
talentenschool@kindante.nl is ook 
voldoende. 

Jongen    Meisje 

Jongen    Meisje De Blinker 
De Duizendpoot 
Het Mozaïek 
Anders:  

         Wij geven toestemming voor het maken van foto’s 

mailto:talentenschool@kindante.nl
http://www.sbodeblinker-geleen.nl/
http://www.sbohetmozaiek-sittard.nl

