
Kinderactiviteiten 
 

Timmeren (vanaf groep 6) 
Datum:  maandag 24  oktober Datum: maandag 24 oktober 
Lestijd: 18.30 – 20.00 uur  Lestijd: 18.30 – 20.00 uur 
Kosten: € 20,- ( tweewekelijks) Kosten € 40,- ( wekelijks)  
Plaats: De Toel, Nes   Plaats: Ons Hol, Hollum 
 
 
Blokfluiten ( vanaf groep 4) 
Iedere week krijg je in groepjes een half uur les. Daar leer je dan hoe de noten heten en 
hoe je ze moet spelen. Natuurlijk moet je thuis ook iedere dag oefenen. Je kunt van ons 
het eerste jaar een blokfluit lenen.  
De kinderen die al eerder op les hebben gezeten moeten zich ook weer opgeven en als 
alle opgaven binnen zijn worden de verschillende groepjes ingedeeld. 
 
Datum: woensdag 19 oktober 
Aanvang:  vanaf 13.30 uur  Kosten: € 40,- 
Leiding:  Agatha Wetting        Plaats:  De Toel, Nes 
 
Kinderworkshops  Hollum groep 3 t/m groep 8  
Dit jaar kunnen de kinderen zich per blok opgeven. 
 
Blok 1 : 10 keer club voor € 27,50 
19 en 26 oktober - Bakfeest 
2 en 9 november - Fotohouder van fietsvelgen met hartjes foto   
  
16 en 23 november - Bakfeest 
30 november  - Sinterklaas activiteit  
 
14 en 21 december - Kerstactiviteit  -      
11 januari  - Tijdschrifthouder in découpagestijl. 
 
Blok 2 :10 keer club voor € 26,- 
18 en 25 januari - Bakfeest      
1 en 8 februari - Kurkenhart schilderij met kleurverloop 
15 februari  - Krans 
1 en 8 maart  - Paardenboekensteunen   
15 en 22 maart - Kip van klei  
29 maart  - Afmaken kip en afsluiting clubseizoen   
 
Tijd: woensdags:    13.30 – 15.00 uur  Ons Hol 
 
Judo kleuters/beginners en gevorderden. 
Dit jaar zijn de reguliere lessen al gestart op vrijdag 26 augustus.  Maar meedoen kan 
nog steeds. 
Docent:  Harry Walter   Plaats: De Toel, Nes 



 
Moderne dans 
Wil je werken aan je danstechniek, lenigheid, conditie en houding? 
Wil je mooie choreografieën leren dansen? 
Dan is deze dansles iets voor jou! In 20 weken leer je ontzettend veel leuke dingen. 
 
Groep 5 en 6 van  16.00 – 17.00 uur 
Groep 7 en 8   17.00 – 18.00 uur 
 
Startdatum:    donderdag 27 oktober 
Andere data; 3,10,17,24 nov. 1,15, 22 dec.12,19, 26 jan. 

2,9,16 februari en 2, 9, 16 ,23 en 30 maart. 
Afsluiting   6 april 
Kosten:   € 95,- ( 20x)   Plaats: De Toel, Nes 
Leiding:   Anita Polet 
  
Dansmix vanaf 6 tot 10 jaar 
Je krijgt les in verschillende dansstijlen waaronder streetdance, modern, hiphop en 
Jazz. 
 
Datum:  zaterdag 14 januari 
Lestijd: 11.15 - 12.15 uur 
Kosten:  € 60,- 
Leiding:  Coco (docent van Eijer producties 
Aantal keren: 8 ( de laatste keer is er een uitvoering) 
Plaats:  De Toel, Nes 
 
Hip Hop  
Datum:  zaterdag14  januari 
Lestijd: 12.15 – 13.15 uur vanaf 10 jaar 
Lestijd 13.15 – 14.15 uur vanaf 12 jaar  
Kosten:  € 60,- 
Leiding: Coco (docent van Eijer producties 
Aantal keren: 8 ( de laatste keer is er een uitvoering)  
Plaats: De Toel,Nes 
  
Mochten er groepen uitvallen dan wijzigen de lestijden.  
 
================================================================== 
 
Aanmelden kan via onshol@scw-ameland.nl tel. 0519-554351 of onderstaand strookje: 
 
Naam:       leeftijd:  groep: 
 
Mailadres:       tel.  
 
Activiteiten:  
- 
- 
- 



 
 
 
 
 
Kleuterclub groep 1 t/m 2 Nes   
Doe je ook weer mee met het leuke kleuter knutselen dit jaar? .  
  
Data: dinsdag 1 november      - Uilenpotje 
    13 december   - Kerstactiviteit 
     10 januari        - Vrolijke sneeuwmannetjes 
    7 februari         - Pollepelvriendjes   
    14 maart          - Speelgoed camera maken 
 
Tijd:   13.30 – 15.00 uur ( graag op tijd opgeven) 
Kosten: € 12,50  of per keer € 2,50 
Leiding: Claudia  en Johanna Brouwer  
   
  
 
 


