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Voorwoord 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Liereland en De Cilinder vormen samen met Kits Oonlie en De Cocon een Integraal 
Kind Centrum, oftewel IKC.  
Een IKC biedt meer dan onderwijs alleen.  
Uiteraard blijft de kerntaak van de school het geven van onderwijs aan kinderen in 
de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar.  
De kerntaak van de kinderopvangorganisatie is het verzorgen van opvang van 
kinderen van 0 t/m 12 jaar.  
Maar er is meer! 
 
In een IKC wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) extra service verleend in het belang 
van kinderen, ouders en de school.  
Er wordt daarbij samengewerkt met partners en aanbieders, die activiteiten 
verzorgen, die een verrijking van de vrije tijd vormen. 
In principe bieden wij tweemaal per jaar een aantal culturele, sportieve en 
educatieve activiteiten aan in de vorm van een cursus.  
Ook bieden wij eenmalige workshops aan. 
Tijdens de activiteiten en workshops kunnen de kinderen kennis maken met sporten 
en activiteiten waar zij normaal gesproken niet aan deel zouden nemen.  
Het is een mooie mogelijkheid om te kijken of een bepaalde sport of activiteit iets 
voor uw kind/kinderen is. 
 
Deze activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur van de Stichting BSA 
(Buiten Schoolse Activiteiten) De Tierelier.  
 
Heeft u vragen over de activiteiten of workshops?  
Of wanneer u na het lezen van dit boekje op ideeën komt over het invullen van 
nieuwe cursussen óf als u mensen kent die cursussen willen geven, dan kunt u 
contact met ons opnemen. 
Dit kan via ons emailadres: bsadetierelier@gmail.com.  
 
Veel plezier met het lezen van het nieuwe aanbod en we hopen dat veel kinderen 
zich weer inschrijven. 
Regelmatig zullen er op de Facebook pagina ‘Stichting BSA de Tierelier’ foto’s 
geplaatst worden. 
 
Bestuur Stichting BSA De Tierelier: 
Margriet Hoekstra, voorzitter, directeur o.d.s. Liereland en o.m.s. De Cilinder. 
Linda Grisnigt, secretaris, leerkracht o.d.s. Liereland. 
Anita Zwanenburg, penningmeester en coördinator BSA. 
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Informatie betreffende de nieuwe activiteiten en workshops 
 
In dit boekje vindt u alle informatie over de workshops én 8 weekse activiteiten die 
gegeven worden in de periode van februari tot en met mei 2022. 
De aanmelding hiervoor gaat via www.stadskidsalkmaar.nl.  
Hoe u uw kind aan kunt melden en hoe u kunt betalen leest u op de volgende 
bladzijde. 
 
Als u uw kind aangemeld heeft voor de activiteit kunt u ervan uit gaan dat uw kind 
met de activiteit mee kan doen.  
Mits er natuurlijk voldoende aanmeldingen zijn voor de activiteit! 
 
De inschrijving start op donderdag 3 februari via de website.  
Inschrijven kan t/m dinsdag 15 februari.  
Vanaf 16 februari krijgt u bericht of de activiteit definitief doorgaat. 
 
Als u uw kind afmeldt voor de activiteit nadat u van ons de definitieve bevestiging 
ontvangen heeft; zijn wij helaas wel genoodzaakt de kosten te berekenen.  
Dit komt omdat er dan afspraken gemaakt zijn met de cursusleiders. 
 
Let goed op de data dat de cursussen gegeven worden:  
Het kan zijn dat er een week overgeslagen wordt omdat de andere school 
die dag een studiedag heeft of omdat een cursusleider verhinderd is! 
 
 
 

Naschoolse opvang 
 
Voor de leerlingen van Liereland die een cursus volgen is er naschoolse opvang 
geregeld van 14.00 tot 14.15 uur. 
De kinderen van Liereland lopen zelf naar de aula toe waar ze opgevangen worden 
door degene die het drinken verzorgt en krijgen daarbij ook wat lekkers. 
Het is niet nodig dat hun ouders hiervoor naar school komen. 
 
De leerlingen van De Cilinder krijgen ook in de aula van Liereland drinken en iets 
lekkers tussen 14.00-14.15 uur. 
 
Wij begrijpen dat het een bezwaar kan zijn om uw kind elke week van De Cilinder te 
brengen naar Liereland.  
Misschien wilt u één dag van de week deze taak op u nemen en met de kinderen 
meelopen? 
 
 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
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Ga naar www.stadskidsalkmaar.nl en log in via de 
knop ‘Mijn Stadskids’.  
Nog geen account? Zie volgende stap.  

 
Druk op de knop ‘Nieuw account’ en vul uw 
gegevens in.  
U ontvangt een e-mail met wachtwoord en kunt nu 
inloggen.  
Let op e-mail kan in de Spam box terecht komen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Klik bij locatie op ‘Liereland/De                 
           Cilinder’.   
           
          Klik op ‘Activiteiten zoeken’. 
 
U kunt bij de activiteit(en) uw kind(eren) 
aanmelden. 

 
 
Na bevestiging van de activiteit kunt u betalen door 
het bedrag over te maken naar de rekening van 
Stichting BSA De Tierelier.  
 
Mocht de activiteit niet doorgaan wordt het geld 
teruggestort.  
U kunt er dan ook voor kiezen om uw kind deel te 
laten nemen aan een andere activiteit waar nog 
wel plaats is. 
 
Wilt u uw kind op de wachtlijst wil plaatsen voor 
een activiteit die al vol is, dan kunt u een mail 
sturen naar bsadetierelier@gmail.com.  
Als er een plaats vrijgekomen is wordt er contact 
met u opgenomen. 

 
 
 
 
 
Betaalgegevens:  
 
NL67INGB0007653569 
t.n.v. Stichting BSA De Tierelier  
o.v.v. activiteit, naam leerling en groep.  
Bijvoorbeeld: Juniorchef, Anton Visser, 1/2A. 

 
Als uw kind een tegoed heeft op de AlkmaarPas, 
kunt u hiermee ook betalen.  
Voor informatie over de AlkmaarPas zie bladzijde 7. 
Via mail of telefoon kunt u hiervoor een afspraak 
maken met Margriet. 

2 

1 

2 

Hoe schrijf ik mijn kind in voor een BSA? 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
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Betalingsmogelijkheden d.m.v. de AlkmaarPas 
 
Om cursussen en workshops te kunnen aanbieden aan al onze leerlingen is er 
contact geweest met de gemeente om te vragen naar een regeling voor kinderen uit 
gezinnen met een minimuminkomen. 
Daaruit is de volgende mogelijkheid naar voren gekomen: 
Wij zijn deelnemer van de AlkmaarPas.  
Hierdoor kunt u de betaling van de cursussen en/of workshops van uw tegoed van 
de AlkmaarPas af laten schrijven. 

Informatie over de AlkmaarPas: 
 
Wanneer krijg je een gratis AlkmaarPas? 
 
Woon je in de gemeente Alkmaar en is je inkomen tot 120% van het minimum-
inkomen?  
Dan krijg je van de Gemeente Alkmaar gratis een AlkmaarPas.  
 
Op deze pas staan digitaal tegoeden waarmee je kunt sporten, naar de bioscoop kan 
en nog veel meer! 
 
Als u denkt in aanmerking te komen voor de AlkmaarPas en u deze niet heeft 
ontvangen, kijk dan op www.alkmaarpas.nl voor meer informatie over de aanvraag 
hiervan. 
 
Voor kinderen tussen 4 t/m 12 jaar staan er op de pas 3 tickets van € 16,-- om de 
BSA-activiteit en/of workshop te betalen. 
  

Voor betalingen met de AlkmaarPas of voor meer informatie, kunt u terecht bij 
Margriet. 
U kunt via mail of telefoon een afspraak maken.  
 
U kunt ook de AlkmaarPas met code in een gesloten envelop aan uw kind meegeven 
zodat deze bij Margriet kan betalen.  
Vermeld dan duidelijk op de envelop de naam van de leerling, de activiteit en welk 
bedrag er afgeschreven moet worden. 

http://www.alkmaarpas.nl/
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Ballet 
 
Suzanne laat de kinderen van groep 1 t/m 4 kennismaken met klassiek ballet in het 
Speellokaal van Liereland.  
Wil jij ook een ballerina of een ballerino (dat is de naam voor een jongen/man) 
worden? Geef je dan snel op! 
Een balletpakje is niet nodig; gymkleding is goed. 
De laatste les zijn de ouders/verzorgers welkom, dan kunt u zien wat de kinderen 
geleerd hebben! 
 
Docent:  Suzanne van Vuuren 
Wanneer:  Dinsdag 14.15-15.15 uur 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik  

naschoolse opvang 
(14.00-14.15 uur) in de aula 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Creatief met eten        
 
In het Peuterlokaal van Liereland gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 samen 
bakken & koken en …... lekker smullen!!!! 
 
Als er ingrediënten zijn die je niet mag eten; geef dit dan door tijdens de inschrijving.  
Dan houden wij hier rekening mee. 
 
Meenemen: je eigen creativiteit en een bakje dat je kunt afsluiten!!! 
 
De laatste les zijn de ouders/verzorgers welkom van  
15.00 tot 15.15 uur, om het lekkers te proeven  
wat de leerlingen gemaakt hebben. 
 
Docenten:  Juf Karin en Juf Monique  
Wanneer:  Maandag 14.15-15.15 uur  
Kosten:  € 30,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
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Een bijzondere muzikale belevenis!   
 
Zit je in groep 1 t/m 4 en heb je zin om kennis te maken te maken met verschillende 
muziekinstrumenten en verschillende soorten muziek? 
Schrijf je dan snel in voor deze cursus in het Wissellokaal van Liereland. 
 
Wat gaan we o.a. doen? 
Kennismaken met verschillende muziekinstrumenten én uitproberen. 
Liedjes zingen. 
Kennismaken met verschillende muziekstijlen. 
Met ritme experimenteren met o.a. ritmestokjes. 
 
 
 
 
 
 
Docent:  muziekdocent Karin van der Veen 
Wanneer:  Vrijdag 14.15-15.15 uur 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
 
 
 
 
 
 

Everybody dance now! 
 
Van je stoel in de klas, swing je zo mijn les in.  
Groep 5 t/m 8 kan lekker even een uurtje dansen op muziek in het Speellokaal van 
Liereland. 
We vergeten even alles om ons heen en onze voeten gaan van de vloer.  
We dansen met elkaar en voor elkaar.  
Durf jij de dance battle met mij aan?  
Ik heb er zin en kan niet wachten om te zien welke coole moves jij in huis hebt! 
 
 
 
 
 
 
 
Docent:  Nadine van den Bosch 
Wanneer:  Vrijdag 14.15-15.15 uur  
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
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Juniorchef        
 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan in het Peuterlokaal van Liereland tijdens één 
van de lessen een smaaktest doen.  
Welk product vind je echt lekker én welk product is het aller krokantst?  
Ook zijn er weer nieuwe recepten die jullie gaan maken. 
We leren jullie hoe je op een veilige manier de ingrediënten snijdt, en welke namen 
de verschillende ingrediënten hebben én gaan jullie zelf (gezond) koken en bakken 
volgens het recept. 
 
Aan het einde van de les mag je het gerecht opeten en als er iets over is mag je het 
meenemen naar huis. Neem dus wel een bakje mee dat je goed af kunt sluiten! 
De laatste les zijn je ouders/verzorgers welkom van 15.15 tot 15.30 uur voor een 
High Tea die de leerlingen zelf gaan maken. 
Als er ingrediënten zijn die je niet mag eten, geef dit dan door  
tijdens de inschrijving. Dan houden wij hier rekening mee. 

 
Docenten:  Juf Monique en juf Anita 
Wanneer:  Donderdag 14.15-15.30 uur 
Kosten:  € 30,-- inclusief gebruik  

naschoolse opvang  
(14.00-14.15 uur) in de aula. 

 
 
 
 

Prentenboek met muziek                                                                                 
 
Plezier staat voorop tijdens deze BSA in het Wissellokaal van Liereland. 
 
In samenwerking met Artiance gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 aan de hand 
van prentenboeken dansen, zingen en muziek maken.  
De laatste les is een presentatie waarbij ouders/verzorgers welkom zijn om te komen 
kijken en luisteren naar onze prentboek-muziek. 
 
Competenties: 
• Creativiteit 
• Taal 
• Samenwerken 
• Culturele en sociale vaardigheden 
 
 
 
Docent:  Eva Kaptein 
Wanneer:  Donderdag 14.15-15.15 uur 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
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Science Kidz      
    
Ben jij ook altijd zo nieuwsgierig en ga je graag op onderzoek uit?  
Dan is deze cursus echt iets voor jou!  
Elke week zijn er andere uitdagingen en proefjes.  
En natuurlijk mag je zelf ook met ideeën komen. 
Meld je aan en experimenteer mee!  
Voor groep 5 tot en met 8 in het Wissellokaal van Liereland. 
 

Docent: Juf Dewy en Juf Anita  
           Wanneer: Dinsdag 14.15-15.15 uur 

          Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  
opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport groep 5 t/m 8     
 
Dit voorjaar gaat meester Cas met de leerlingen van groep 5 t/m 8 sporten in de 
gymzaal waarbij 2 thema’s centraal staan. 
Elk thema wordt in 4 lessen aangeboden. 
Thema 1 Basketbal: In de eerste 4 weken krijg je basketbal Clinics waarin 
verschillende vaardigheden worden behandeld die terugkomen in wedstrijd vormen!!  
Thema 2 Zaalvoetbal: in de laatste 4 weken van de BSA-sport voorjaar gaan we 
verder met zaalvoetbal.  
In deze weken zal je erachter komen dat zaalvoetbal veel verschillen kent met 
voetbal op het veld.  
Je leert nieuwe regels, vaardigheden, nieuw materiaal en nog veel meer! 
  
Ziet meester Cas jouw bij de BSA-sport dit voorjaar!? 
En wellicht helpt hij jou aan je nieuwe sport, met als doel:  
een leven lang met plezier bewegen!  
 
Docent:  Meester Cas (gymdocent Liereland) 
Wanneer:  Donderdag 14.15-15.15 uur 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
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Workshop: Dans voor gr 1 t/m 3 en één volwassene 
 
Zit jij in groep 1, 2 of 3 en heb jij zin om lekker samen met jouw papa, mama, opa, 
oma, oppas óf verzorger te swingen in de gymzaal van Liereland?  
Gezellig samen een dansje leren, die je thuis in de woonkamer kunt oefenen en 
herhalen. 
Juf Yentl kijkt er naar uit. Jullie ook?  
  
Om 14.00 uur worden de leerlingen eerst opgevangen in de aula.  
Na drinken en een koekje voor de leerlingen start de dansworkshop om 14.15 uur. 
 
Graag bij de aanmelding opgeven welke volwassene er met de leerling mee komt.
  
Docent:  Juf Yentl 
Wanneer:  Dinsdag 10 mei van 14.00 tot 15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Techniek Kidz 
 
Zit je in groep 4 t/m 8? 
Doe dan mee en bouw de hoogste toren van spaghetti en marshmallows! 
Bedenk welke constructie hiervoor het beste is en maak deze in het Wissellokaal. 
De hoofdprijs is een erevermelding in het volgende BSA-cursusboekje! 
 
Om 14.00 uur mag je gelijk naar het Wissellokaal toe gaan.  
Na drinken en een koekje start de workshop om 14.15 uur. 

 
Docenten:  Juf Dewy en juf Anita 
Wanneer:  Dinsdag 10 mei van 14.00 tot 15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 
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Workshop: Sport groep 1 t/m 4    
 
Voor deze workshop heeft meester Cas voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 een 
sportieve uitdaging bedacht! 
Dus neem je sportkleding en sportschoenen mee naar de gymzaal van Liereland. 
Wat jullie gaan doen is nog een verrassing; maar jullie gaan een uur lang met plezier 
bewegen! 
  
Om 14.00 uur worden de leerlingen eerst opgevangen in de aula.  
Na drinken en een koekje start de workshop om 14.15 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent:  Meester Cas (gymdocent Liereland) 
Wanneer:  Donderdag 12 mei 14.00-15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 

 
 
Workshop: Versier je eigen mok 
 
Bij deze workshop maken de leerlingen van groep 5 t/m 8 zelf een ontwerp voor een  
mok (beker). 
Dit ontwerp wordt daarna op de mok gedrukt. 
Je de mok ook echt kunt gebruiken!  
 
Om 14.00 uur mag je gelijk naar het Wissellokaal toe gaan.  
Na drinken en een koekje start de workshop om 14.15 uur.     
    
Docent:  Charlotte van der Veen 
Wanneer:  Vrijdag 13 mei  

14.00-15.15 uur 
Kosten: € 5,-- inclusief mok,  

drinken en een koekje. 
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Workshop: Natuur Avontuur   
 
Hou jij van buitenspelen en zit je in groep 1 t/m 4? 
En ben je nieuwsgierig wat er allemaal verstopt zit tussen de struiken? 
Dan is NatuurAvontuur echt iets voor jou!  
We gaan speuren naar kriebelbeestjes op het schoolplein. 
 
Om 14.00 uur mag je gelijk naar het Peuterlokaal toe gaan.  
Na drinken en een koekje start de workshop om 14.15 uur. 

 
Docent:  Evelien en Sam 
Wanneer:  Dinsdag 17 mei van 14.00 tot 15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kinderredactie Liereland 

 
Iedere week komt op woensdagmiddag na schooltijd de kinderredactie bij elkaar. 
Samen met journalist Hans van der Lee werken zij aan verhalen voor de wijkkrant. 
De redactie bedenkt samen waarover zij gaan schrijven en gaan daarvoor op 
onderzoek, ze bellen mensen op en zijn vooral heel nieuwsgierig. 
Aan het begin van het schooljaar mogen kinderen van Liereland uit de bovenbouw 
zich aanmelden voor de kinderredactie.  
Als er te veel aanmeldingen zijn, volgen er gesprekken. 
Als u benieuwd bent naar de artikelen die geschreven worden, kijk dan in de 
wijkkrant! 
 
Docent:  Hans van der Lee 
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                                     Overzicht 2021-2022 voorjaar 
 
 
 

Workshops:  
 

• Workshop Dans voor groep 1 t/m 3 en één volwassene: Gymzaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, dinsdag 10 mei. 

 
• Workshop Techniek Kidz: € 3,--, voor groep 4 t/m 8, Wissellokaal Liereland,  

14.00-15.15 uur, dinsdag 10 mei. 
 

• Workshop Sport groep 1 t/m 4: € 3,--, voor groep 1 t/m 4, Gymzaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, donderdag 12 mei. 

 
• Workshop Ontwerp je eigen mok: € 5,--, voor groep 5 t/m 8, Wissellokaal Liereland,  

14.00-15.15 uur, vrijdag 13 mei. 
 

• Workshop Natuur Avontuur: € 3,--, voor groep 1 t/m 4, Wissellokaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, dinsdag 17 mei. 

 
 
 

8 weekse BSA: 
 

• Ballet: € 20,--, voor groep 1 t/m 4, Speellokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Dinsdag: 1, 8, 15, 22, 29 maart; 5, 12 en 19 april. 
 

• Creatief met eten: € 30,--, voor groep 1 t/m 4, Peuterlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Maandag: 28 februari; 7, 14, 21, 28 maart; 4, 11 april en 9 mei. 
 

• Een bijzondere muzikale belevenis: € 20,--, voor groep 1 t/m 4, Wissellokaal Liereland,  
14.15-15.15 uur, 
Vrijdag: 4, 11, 18, 25 maart; 1, 8, 15 en 22 april.  

 
• Everybody dance now!: € 20,--, voor groep 5 t/m 8, Speellokaal Liereland, 14.15-15.15 uur,  

Vrijdag: 4, 11, 18, 25 maart; 1, 8, 15 en 22 april. 
 

• Juniorchef: € 30,--, voor groep 5 t/m 8, Peuterlokaal Liereland, 14.15-15.30 uur, 
Donderdag: 3, 10, 17, 24, 31 maart; 7, 14 en 21 april. 

 
• Prentenboek met muziek: € 20,--, voor groep 1 t/m 3, Wissellokaal Liereland,  

14.15-15.15 uur, 
Donderdag: 3, 10, 17, 24, 31 maart; 7, 14 en 21 april. 
 

• Science Kidz: € 20,--, voor groep 5 t/m 8, Wissellokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Dinsdag: 1, 8, 15, 22, 29 maart; 5, 12 en 19 april. 
 

• Sport: € 20,--, voor groep 5 t/m 8, Gymzaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Donderdag: 3, 10, 17, 24, 31 maart; 7, 14 en 21 april. 
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