
     
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
BREDE SCHOOL ZUID – Activiteitenoverzicht Semester 1 blok 1 
Aanmelden (max. 2)  

Vul hier de cursus nummer(s) in: ____ ____ 

Vul het formulier in en stop het in de Brede school doos bij u op school of geef onderstaande gegevens per mail door aan 
bredeschool@inspire.co.nl. U krijgt bericht via email. 

NAAM KIND:          
NAAM OUDER: 
SCHOOL EN GROEP: 
TELEFOON: 
EMAIL ADRES: 
ADRES: 
BIJZONDERHEDEN: 

  

INLEVEREN: UITERLIJK OP WOENSDAG 9 OKTOBER voor 12.00 UUR 
  

MUSICAL-TONEEL nr. 17 
Docent: Angela Goudkuil 
Dansen, zingen en toneelspelen in een! Kom jij ook? 
 

Data  : 18/10 1/11 8/11 en 15/11 op vrijdag 
Tijd  : 14.15 – 15.15 
Locatie  : De Fakkel, speelzaal 
Kosten  : geen 
Aanmelden : bredeschool@inspire.co.nl 
Bijzonderheden: voor groep 1 t/m 4  
 

Cup cake-Creatie nr. 16 
Docent: Mirjam de Wilde 
Maak de mooiste, grappigste en leukste cup-cakes.  
Data  : 16/10 en 30/10 op woensdag 
Tijd  : 14.15 tot 15.15 
Locatie  : Koningin Emmaschool, lokaal 
Kosten  : geen 
Aanmelden : bredeschool@inspire.co.nl 
Bijzonderheden: voor groep 1 t/m 4 
 

BOOTCAMP nr. 46 
Docent: Cirano Aboeli 
Tot het uiterste gaan met sporten? Bij de bootcamp-lessen 
kan dat! 
Data  : 29/10 en 5/11 op Dinsdag 
Tijd  : 15.15 tot 16.15 
Locatie  : Meester Lugtmeijerschool, schoolplein 
(bij slecht weer binnen)  
Kosten  : geen 
Aanmelden : bredeschool@inspire.co.nl 
Bijzonderheden: voor groep 5 t/m 8  
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BREDE SCHOOL KAN FOTO’S OF VIDEOS GEBRUIKEN:  
Wij willen graag met foto’s en video’s laten zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens de 
activiteiten en cursussen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we 
zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We 
plaatsen foto’s en video’s, geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen 
voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind 
op internet verschijnen. Wilt u daarom onderstaande invullen.  
  

 

Ouders/verzorgers van ………………………………………….            Handtekening:        
groep  …….. geven aan dat foto’s en video’s door brede 
school WEL/NIET gebruikt mogen worden.  
 
 
 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Smit van INSPIRE Art School Apeldoorn  
op telefoonnummer 055- 879 56 45 ( alleen bereikbaar op woensdag ) of stuur een mail naar 
bredeschool@inspire.co.nl 

HIPHOP nr.21 
Docent: Samantha Zimmer 
Leer coole moves en dans op de leukste hits van dit moment! 
Data : 18/10 1/11 8/11 15/11 22/11 en 29/11 op     

vrijdag 
Tijd  : 15.15 uur tot 16.15 uur 
Locatie  : Koningin Emmaschool, Speellokaal 
Kosten  : geen 
Aanmelden : bredeschool@inspire.co.nl 
Bijzonderheden: voor groep 5 t/m 8  
 

Bullet Journal nr. 148 
Docent: Mirjam de Wilde 
Je agenda, dagboek of schriftje nog mooier maken? Mirjam geeft 
je de leukste tips and tricks! 
Data  : 6/11 13/11 20/11 27/11 op woensdag 
Tijd  : 14.15 uur tot 15.15 uur 
Locatie  : Meester Lugtmeijerschool, lokaal 
Kosten  : geen 
Aanmelden : bredeschool@inspire.co.nl 
Bijzonderheden: voor groep 5 t/m 8 (max 8 deelnemers) 
 

 

HIPPE DINGEN nr. 19 
Docent: Joy Talahatu 
Speciaal voor de meisjes de allerleukste Crea-activiteit! 
Data  : 15/10 29/10 5/11 12/11 19/11 en 26/11 op 

dinsdag 
Tijd  : 15.15 uur tot 16.15 uur 
Locatie  : De Fakkel, lokaal 
Kosten  : €1,- per les 
Aanmelden : bredeschool@inspire.co.nl 
Bijzonderheden: voor groep 5 t/m 8  
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