
Data: 
        14 21 28 november 

      
 

Locatie: 
Het Mozaïek 

Valkstraat 2, Sittard 
 

 

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

3. striptekenen 
Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
 

Hou je van tekenen en dan vooral lekker je eigen fantasie 
gebruiken? Tijdens deze workshop is alles mogelijk, je gaat 
vanuit je eigen fantasie ene verhaal bedenken en hier 
natuurlijk ook bij tekenen. Stap voor stap leer je hoe je dit 
moet doen.  

5. Crea bea 
Leeftijd: groep 1 t/m 8 
Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur  
 
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met allerlei 
verschillende knutselwerkjes. Vind jij het leuk om te 
fröbelen, dan is dit dus echt een workshop voor jou!!! 
 

1. Toneel/ Drama 
Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar)  
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur  
 
 

4.  Ozobot (programmeren) 
Leeftijd: groep 6 t/m 8 (10 t/m 13 jaar) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
 
Ken jij de Ozobot al? Maak tijdens deze workshop kennis 
met de kleinste  programmeerbare robot. Maar er is nog 
veel meer…..kom naar de workshop om het allemaal te 
ontdekken :) 

2. Koken 
Leeftijd: groep 5 t/m 8 (9 t/m 13 jaar) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
 
Je gaat aan de slag met het maken van 
allerlei verschillende gerechten, die je vervol-
gens ook zelf mag opsmikkelen. 

Je leert de ‘fijne kneepjes’ van het vak, van aardappelen 
schillen tot het bakken van een stuk vlees.  Op het einde 
van de 3 lessen krijg je je eigen kookboekje mee naar huis, 
zodat je thuis ook aan de slag kunt gaan. 

6. Wetenschap en techniek 
Leeftijd: groep 1 t/m 4 (4 t/m 8 jaar)  
Tijdstip: 10.00uur - 11.00uur  
 
Scheerschuim voor in slijm of scheerschuim om  in te teke-
nen? Een regenboog op papier of in een wetenschappelijk 
buisje? Een knikkerbaan in de klas of een constructieteke-
ning met houtskool? 
Kom naar de workshop en zie wat er allemaal kan….. 

We willen je vragen het deelnamegeld vooraf te betalen, 
zodat wij op zaterdag op tijd met de lessen kunnen 
beginnen. 
 

Jij komt toch zeker ook?  
 

mailto:talentenschool@kindante.nl


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/
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