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VERLENGDE SCHOOLDAG 
 

 

EHBO 

Je vriend of vriendin gevallen op het plein? 
Geen paniek. Na het volgen van deze lessen 
weet je precies wat je moet doen en wat je 
ook vooral moet laten. 
 

Voor groep 8 

Leerkracht / begeleider Rinus van Leeuwen 

Maximale groepsgrootte 20 

Hoeveel keer? 24 

Welke dag? dinsdag 

Datums: 22.9, 27.9, 4.10, 18.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 10.12, 20.12, 10.1, 17.1, 24.1, 31.1, 28.2, 7.3, 
14.3, 21.3, 28.3, 4.4, 11.4, 18.4, 9.5 

 

Streetdance 

Alle kinderen van De Twijn kennen 
ondertussen juf Wendy wel. Elk jaar verzorgt 
ze de lessen streetdance op onze school.  
Ze is er ook vaak bij als we een feest of viering 
hebben. Wil jij jouw dancemoves oefenen? 
Meld je dan aan voor de lessen streetdance!  

Voor groep 6, 7 en 8 

Leerkracht / begeleider Wendy’s dance and Defence 

Maximale groepsgrootte 12 

Hoeveel keer? 5 

Welke dag? woensdag 

Datums: 21.9, 28.9, 12.10, 19.10, 2.11 

 

Streetdance 

Lekker dansen! 
Streetdance is echt niet 
alleen voor de 
bovenbouw!  
 
Schrijf je in en doe mee! 

Voor groep 3, 4 en 5 

Leerkracht / begeleider Wendy’s dance and Defence 

Maximale groepsgrootte 12 

Hoeveel keer? 5 

Welke dag? woensdag 

Datums: 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12 

 

Koken 

 
 

Voor groep 3 en 4 

Leerkracht / begeleider Jana en Eveline 

Maximale groepsgrootte 8 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? donderdag 

Datums: 22.9, 29.9, 6.10, 13.10 

 

Koken 

We gaan weer koken met Jana en  Eveline.  
 
Doe je mee? Vergeet dan niet een extra bakje 
mee te nemen naar school, zodat je jouw 
gerechtjes mee kan nemen naar huis. 
 

Voor groep 5 en 6 

Leerkracht / begeleider Jana en Eveline 

Maximale groepsgrootte 8 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? donderdag 

Datums: 20.10, 3.11, 10.11, 17.11 
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Koken 

 Voor groep 7 en 8 

Leerkracht / begeleider Jana en Eveline 

Maximale groepsgrootte 8 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? donderdag 

Datums: 24.11, 1.12, 8.12, 15.12 

 

Gedichten schrijven 

Vind jij het leuk om met taal bezig te zijn? 
Creatief schrijven bijvoorbeeld?  
Dan is deze activiteit echt iets voor jou! 
Samen met de stadsdichters van Terneuzen 
schrijf je de mooiste, leukste of misschien wel 
meest ontroerende gedichten ooit! 

Voor groep 5 en 6 

Leerkracht / begeleider Stadsdichters Terneuzen 

Maximale groepsgrootte 12 

Hoeveel keer? 2 

Welke dag? Maandag  

Datums: 28.11, 5.12 

 

Gedichten schrijven 

 Voor groep 7 en 8 

Leerkracht / begeleider Stadsdichters Terneuzen 

Maximale groepsgrootte 12 

Hoeveel keer? 2 

Welke dag? Maandag  

Datums: 12.12, 19.12 

 

Sieraden maken 

Een mooie ketting of armband maken voor 
jezelf? Of misschien als cadeautje voor je 
moeder of je beste vriendin?  
Juf Suzan zorgt weer voor de mooiste kralen 
en hangertjes! 
 

Voor groep 5 en 6 

Leerkracht / begeleider Juf Suzan 

Maximale groepsgrootte 8 

Hoeveel keer? 2 

Welke dag? Donderdag  

Datums: 22.9, 29.9 

 

Sieraden maken 

 Voor groep 7 en 8 

Leerkracht / begeleider Juf Suzan 

Maximale groepsgrootte 8 

Hoeveel keer? 2 

Welke dag? Donderdag  

Datums: 3.11, 10.11 
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Techniek 

Wil je leuke proefjes 
doen? Wil je van alles 
leren over magneten of 
over drijven en zinken? 
Doe dan mee met de 
lessen techniek! 

Voor groep 2 en 3 

Leerkracht / begeleider Meester Richard 

Maximale groepsgrootte 8 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? Maandag  

Datums: 19.9, 26.9, 3.10, 17.10 

 

Techniek 

 Voor groep 4 en 5 

Leerkracht / begeleider Meester Richard 

Maximale groepsgrootte 8 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? maandag 

Datums: 31.10, 7.11, 14.11, 21.11 

 

Tekenen en schilderen 

Juf Anja is inmiddels wel bij iedereen bekend. 
Ze doet al vanaf het begin mee met onze 
verlengde schooldag. Doe ook lekker mee en 
maak jouw eigen kunstwerkjes samen met juf 
Anja. 

Voor groep 1 en 2 

Leerkracht / begeleider Juf Anja 

Maximale groepsgrootte 12 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? Donderdag 

Datums: 22.9, 29.9, 6.10, 13.10 

 

Tekenen en schilderen 

 Voor groep 3 en 4 

Leerkracht / begeleider Juf Anja 

Maximale groepsgrootte 12 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? Donderdag 

Datums: 20.10, 3.11, 10.11, 17.11 

 

Tekenen en schilderen 

 Voor groep 5 en 6 

Leerkracht / begeleider Juf Anja 

Maximale groepsgrootte 12 

Hoeveel keer? 4 

Welke dag? Donderdag  

Datums: 24.11, 1.12, 8.12, 15.12 
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Natuur in de schoolomgeving  

Wriemelbeestjes, plantjes, paddenstoelen… 
Natuur vind je niet alleen in het bos. Ook op 
ons schoolplein is veel natuur te vinden. 
Samen met de juf van Natuur en Zo ga je op 
zoek naar alles wat leeft rondom school. 

Voor groep 1 en 2 

Leerkracht / begeleider Natuur en Zo 

Maximale groepsgrootte 10 

Hoeveel keer? 1 les 

Welke dag? Woensdag  

Datums: De eerste groep 21.9 De Tweede groep 28.9 

Deze activiteit wordt 2x aangeboden, zodat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen. 
 

Paddenstoelen pad 

In de herfst verandert het weer en de natuur 
om ons heen. Ineens zie je bijvoorbeeld 
overal paddenstoelen staan. Samen met de 
juf van Natuur en Zo ga je ontdekken wat er 
in de herfst allemaal met de natuur gebeurt. 

Voor groep 1 en 2 

Leerkracht / begeleider Natuur en zo 

Maximale groepsgrootte 10 

Hoeveel keer? 1 les 

Welke dag? Woensdag  

Datums: De eerste groep 12.10 De tweede groep 19.10 

Deze activiteit wordt 2x aangeboden, zodat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen. 
 

Smaaklessen 

Hoe een appeltje of een sinaasappel smaakt, 
weten we maar al te goed. Maar hoe smaakt 
pastinaak? 
Hoe ruiken en proeven onbekende groentes 
en fruit? Tijdens deze twee lessen ga je dat 
allemaal zelf ontdekken. 

Voor groep 3 en 4 

Leerkracht / begeleider Natuur en Zo 

Maximale groepsgrootte 10 

Hoeveel keer? 2 

Welke dag? Woensdag 

Datums: 2.11, 9.11 

 

Schminken  

 Voor groep 5 en 6 

Leerkracht / begeleider Rianne  

Maximale groepsgrootte 10 

Hoeveel keer? 2 

Welke dag? woensdag 

Datums:  3.10, 17.10 

 

Schminken  

Rianne gaat je de basis van schminken leren. 
Natuurlijk ga je zelf schminken. In tweetallen 
gaan jullie op elkaar oefenen. 
Aan het eind van de les zal niemand je nog 
herkennen! 

Voor groep 7 en 8 

Leerkracht / begeleider Rianne  

Maximale groepsgrootte 10 

Hoeveel keer? 2 

Welke dag? woensdag 

Datums: 31.10, 7.11 

 

  



Programma VERLENGDE SCHOOLDAG september tot en met december 2022 

 

 
5 

Cursus fotograferen 

Hoe maak je een mooie en goeie 
foto? Waar moet je allemaal op 
letten? Chantal gaat je dat 
allemaal uitleggen. Natuurlijk ga 

je zelf fotograferen en wordt jouw werk ook 
afgedrukt. 

Voor groep 6, 7 en 8 

Leerkracht / begeleider Chantal 

Maximale groepsgrootte 8-10 

Hoeveel keer? 5 

Welke dag? donderdag 

Datums: 22.9, 29.9, 6.10, 13.10, 20.10 

 

Hoe werkt de inschrijving? 

Op het inschrijfformulier kun je zien welke activiteiten er voor jouw groep worden georganiseerd.  

Hoe schrijf je in? 

1. Schrijf je naam duidelijk op het inschrijfformulier. 

2. Zet een cirkeltje om de groep waarin je zit (na de zomervakantie). Zit je in een combinatiegroep, 

dan zet je een cirkeltje om de groep waarin je zit.  

Bijvoorbeeld: Zit je in groep 6 van groep 6/7, dan omcirkel je alleen de 6. 

3. Zet een kruisje achter de activiteit (in de kolom ‘Kruis aan’) waaraan je wilt deelnemen. Let goed 

op dat je alleen activiteiten kiest waar jouw groep aan deel kan nemen. 

4. Kruis in de kolom ‘Keuze’ aan welke activiteit jouw eerste voorkeur heeft, welke de tweede, 

enz.. 

5. Lever het formulier in bij jouw juf of meester. 

Je kunt het formulier inleveren tot en met 9 september. In de week van 12 september krijg je jouw 

inschrijfformulier weer terug. In de laatste kolom staat dan vermeld aan welke activiteiten je kunt 

deelnemen. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de 1e, 2e en 3e voorkeur die je hebt 

opgegeven, zodat iedereen een activiteit doet die hij/zij echt leuk vindt. 

LET OP: Inschrijven is ook meedoen! 

Belangrijk om te weten: 

• Alle activiteiten zijn gratis. 

• Je hoeft niets van thuis mee te nemen. Wij zorgen voor alle materialen. 

• We verwachten dat je alle lessen volgt. Soms hebben we andere kinderen teleur moeten stellen. 

Als je dan na één keer niet meer meedoet, is dat wel erg sneu voor de kinderen die niet meer 

mee konden doen omdat de groep vol was. 

• Alle activiteiten beginnen altijd om 14:30 uur en eindigen om 15:15 uur. 

• Na schooltijd verzamelen alle groepen in de hal. Alle kinderen van dezelfde activiteit wachten bij 

elkaar tot de begeleider/juf/meester hen komt ophalen. 

• Van 14:15 uur tot 14:30 uur heb je even de tijd om iets te drinken.  

Iets nog niet duidelijk? 

Vraag het aan je juf, meester of aan meester Richard. Natuurlijk kunnen je ouders ook even naar school 

bellen als iets niet duidelijk is. 
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INSCHRIJFFORMULIER ‘VERLENGDE SCHOOLDAG’ 

     

Naam Ik zit in groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

    Vul hierboven je naam in en zet een cirkeltje om de 
groep waarin je zit. 

Activiteit 
 
 
 
 

K
ru

is aan
  

Voor groep  Keuze Hier 
niets 

invullen! 

1 2 3 4 5 6 7 8  1e 2e 3e 4e 5e 6e  

                  

EHBO                  

                  

Streetdance                  

                  

Streetdance                  

                  

Koken                  

                  

Koken                  

                  

Gedichten 
schrijven 

                 

                  

Gedichten 
schrijven 

                 

                  

Sieraden maken                  

                  

Sieraden maken                  

                  

Techniek                  

                  

Techniek                  

                  

Tekenen                   

                  

Tekenen                  

                  

Tekenen                  

                  

Natuur rond 
school 

                 

                  

Paddenstoelenpad                  

                  

Smaaklessen                  

                  

Schminken                  

                  

Schminken                  

                  

Fotograferen                  

 


