Kinderen
Op Stap

workshops

Na een twijfelende start in de herfst van 2021, gaan we nu weer volop knallen met de
leukste workshops in je eigen dorp! We hebben natuurlijk weer een divers programma
gemaakt, met voor ieder wat wils. Zo kun je dit keer weer losgaan met de figuurzaag of met
verf, binnen of buiten, van (heel) jong tot de oudste groep van de lagere school!
Dit voorjaar staat óók in het teken van een heel bijzondere dag, die je natuurlijk al met dikke,
mooi versierde koeienletters op de kalender heb gezet, ons jubileum op 25 mei! Deze
superleuke KOS workshops worden namelijk al 10 jaar georganiseerd en dát verdient een
feestje!
Woensdag 25 mei zetten we Polsbroek op z’n kop tijdens de KOSspelen! We gaan knutselen,
sporten, bewegen, kletsen en natuurlijk heel veel lachen! Verderop in dit programmaboekje
vind je meer informatie! Geef je snel op, dit wil je niet missen :D
We hopen je natuurlijk bij heel veel workshops te zien, neem je vriendjes en vriendinnetjes
mee én laat het ons weten wat je nog meer leuk vindt om te doen (en wie weet organiseren
we dat dan wel in de herfst)!

Groeten,
Mirjam, Nienke, Linda, Marlene en Nelleke

UIT ME KAAR (SLOPEN MAAR)!

Ken je dat kinderprogramma ‘UIT ME KAAR’ nog? Die leuke serie waarin
kinderen apparaten uit elkaar halen om te ontdekken hoe ze in elkaar
zitten?! Dat gaan we in deze workshop ook doen. En wel met een
computer….deze keer mag het; een computer slopen.
Weet jij wat daar allemaal in zit? Hoe werken die knopjes op je toetsenbord?
Zitten er veel schroefjes of draadjes in?
Wanneer:

vrijdagmiddag 8 april 15-16.30u

Kosten:

€ 3,50

Locatie:

Eben Haezer School

Leeftijd:

vanaf groep 4, max. 8 kids

Onder begeleiding van:

Marijke de Jong en … Welke ouder wil tijdens
deze workshops assisteren?

SERVIES STIPPEN

Lijkt het jullie ook zo leuk om een saai bord om te toveren tot een vrolijk bord?
Doe met ons mee…. Wij zorgen voor een wit saai bordje, schaaltje etc en jij
mag het helemaal je eigen touch geven. Iedereen kan het!
Nadat je klaar bent moet het nog de oven in en krijg je dit later mee. Dan kun je
er echt van eten.
Wanneer:

vrijdag 8 april, 15.15-16.45u

Leeftijd:

groep 1-4

Wanneer:

woensdag 11 mei, 14.30-16u

Leeftijd:

groep 5-8

Kosten:

€3,50

Locatie:

Noordzijdseweg 97a

Onder begeleiding van: Willeke, Puck Thijsse en Vicky Hoogvliet

PEUTERGYM

Op woensdagmorgen 13 april is er voor alle kleintjes de mogelijkheid kennis te
maken met peutergym. Kom je ook springen, klauteren en dansen? Samen met
de peuters en kleuters van 2 tot en met 4 jaar uit Polsbroek?
Gezellig samen met papa, mama, opa, oma of de oppas. Trek je iets sportiefs
aan? Tot dan!
Wanneer:

woensdag 13 april, 10-10.30 uur

Kosten:

€ 3,50

Locatie:

Gymzaal

Leeftijd:

2 tot 4 jaar

Onder begeleiding van:

Jacolien Zijderlaan en … Welke ouder wil tijdens
deze workshops assisteren?

PAASDECORATIE MAKEN

Heb je ook zo'n zin om het voorjaar in huis te halen? Samen met Joke timmeren
we eerst een mooie ladder in elkaar, voorjaarsbloemen of een Paasmandje
eraan en klaar! Of past er nog een chocolade eitje bij?
Meld je aan en ontdek het zelf!
Wanneer:

woensdag 13 april, van 14-15.30u

Kosten:

€3,50

Locatie:

Eben Haezer School

Leeftijd:

vanaf groep 2

Onder begeleiding van:

Joke van Vliet en Nelleke Aantjes

PAASEIEREN ZOEKEN

Een klassieker!
Kom je ook paaseieren zoeken? We verzamelen om 8.00 uur bij Spelverhuur
(Dorp 55). Vanuit daar gaan we opzoek naar de (plastic) eieren. En, als we ze
allemaal hebben gevonden kun je die ruilen voor een chocolade-versie.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Wanneer:

Zaterdag 16 april, 8.00 – 9.00 uur

Kosten:

niks!

Locatie:

Spelverhuur

Leeftijd:

Tot 10 jaar

Onder begeleiding van:

Bestuur Dorpsvereniging én de paashaas �

FIGUURZAGEN

In deze workshop gaan we figuurzagen. Moeilijk? Niet met een sjabloon en
uitleg van Anne. Ze laat je zien hoe je uit een saaie triplex plaat een geweldig
leuk zelfgemaakt item kunt maken. Na afloop sta je versteld van je eigen
kunsten!
Wanneer:

woensdag 20 april, van 14-15.30 uur

Kosten:

€ 3,50

Locatie:

Eben Haezer School

Leeftijd:

vanaf groep 4, max. 10 kids

Onder begeleiding van:

Anne Zuidervliet en Marlene Vermeer

PAINTBALL

Nu het mooie weer eraan komt, schuiven we het lasergamen door naar het
najaar en gaan we paintballen!! Hoe leuk is dat? Bij voldoende inschrijvingen
kunnen we meerdere teams maken... en meerdere sessies spelen!
We zijn nog wel op zoek naar een geschikte locatie. Dus weet jij een goede plek
waar wij kunnen rennen, schuilen en de biologisch afbreekbare verfballetjes
kunnen wegschieten? Dan horen wij dat graag!
Wanneer:

woensdag 4 mei, van 10-12u

Kosten:

€ 3,50

Locatie:

onbekend

Leeftijd:

vanaf 7 jaar

Onder begeleiding van:

Nienke Hoogvliet en Marlene Vermeer

SUPERTOFFE HANGER VAN WOL OF KLEI

Vrijdagmiddag 13 mei komt Monique, van CreabyMoos.nl bij ons langs. Ze
neemt een veer van garen mee en supertoffe hangers die gemaakt zijn van
Deco Clay. Die kun jij dus vanmiddag gaan maken. Maar welke wordt het? Ga je
met katoen of klei aan de slag? Je kunt er nog even over nadenken. Tijdens de
workshop maak je een keuze, weet jij het al?
Wanneer:

vrijdag 13 mei, van 15-17u

Kosten:

€ 3,50

Locatie:

Eben Haezer School

Leeftijd:

vanaf groep 4, max. 8 kids

Onder begeleiding van:

Monique Oosterlaken en Nelleke Aantjes

PIMP EEN VOORWERP MET CADEAUPAPIER

Met restjes cadeaupapier en lijm (met natuurlijke ingrediënten) gaan we een
voorwerp plakken en pimpen van iets saais tot iets moois.
Neem iets mee wat je wilt pimpen (niet te groot) van hout, beton, karton,
plastic, piepschuim, blik etc. en als je leuke restjes cadeaupapier hebt kan je dat
ook meenemen.
Makkelijk: iets met rechte hoeken en glad bijv. schoenendoos, dienblad,
wijnkistje, fotolijst, 3dletter van karton, vogelhuisje, blik
Moeilijk: iets met ronde hoeken bijv. klomp, bloempot, piepschuim hartje, bord
Wanneer:

dinsdag 17 mei, 15.15-16.45u

Kosten:

€ 3,50

Locatie:

Noordzijdseweg 103

Leeftijd:

vanaf groep 3, max. 8 kids

Onder begeleiding van:

Diana Rooken en Esther Schilt

www.totaalconceptbouw.nl
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Je kunt je opgeven door een
mail te sturen naar:
kinderenopstappolsbroek@
gmail.com.
In de mail zet je je voor- en
achternaam, je leeftijd en je
telefoonnummer. Aanmelden kan
tot een week voor de workshop.
Snel daarna hoor je of de workshop
doorgaat.
Wil je meer weten?
Bel of mail gerust!
Tot ziens, en veel plezier!

Kinderen Op Stap is
een initiatief van enkele
ouders in samenwerking met
Dorpsvereniging Polsbroek.
We vinden het leuk om kinderen
met allerlei thema’s te laten
kennismaken.

Dit kopieerwerk is gesponsord door:

