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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 oktober 2021 tot en met januari 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! 
 
Vanaf donderdag 23 september kunt u inschrijven via de website.  
Inschrijven kan t/m dinsdag 5 oktober.  
Vanaf 6 oktober 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. 
 
Bij activiteiten op De Cilinder krijgen de leerlingen op De Cilinder drinken en iets 
lekkers tussen 14.00-14.15 uur. 
De leerlingen worden door de cursusleider opgehaald. 
 
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 aanmelding voor de activiteit kunt u het 
cursusgeld direct betalen door het bedrag over te 
maken naar  betaalgegevens.  
 
Mocht de activiteit niet doorgaan wordt het geld 
teruggestort.  
U kunt er 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 
6. 
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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3D tekenen 
 
Voor 3D tekenen voor de groepen 5 t/m 8 hebben we een cursusleider aangevraagd 
bij De Kaasfabriek. 
Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk of er een cursusleider beschikbaar is. 
Zodra dit bekend is zal dit geplaatst worden op www.stadskidsalkmaar.nl.  
Ook de verdere informatie zal hier dan te vinden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenten:  Een docent van De Kaasfabriek 
Wanneer:  De dag is nog niet bekend 14.15-15.15 uur 
Kosten: € 20,-- inclusief gebruik naschoolse opvang  

(14.00-14.15 uur) in de aula. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballet                                                                                                    
 
Suzanne laat de kinderen van groep 1 t/m 4  
kennismaken met klassiek ballet in het Speellokaal  
van Liereland.  
Wil jij ook een prima ballerina 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 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
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Creatief met eten  
 
In het Peuterlokaal van Liereland gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 soep maken, 
een gezonde lunch en traktaties.  
Maar hoe creatief kunnen we nog meer zijn met eten??? 
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 creativiteit en een bakje  
dat je kunt afsluiten!!! 
 
De laatste les zijn de ouders/verzorgers  
welkom van 15.00 tot 15.15 uur. 
 
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.  
 
 
 

 
 
 

“Iedereen is een kunstenaar”  
 
De leerlingen van groep 3 t/m 5 worden in het Wissellokaal van Liereland door juf 
Ivonne uitgedaagd om zich uit te leven met vele verschillende schilder- en 
knutselmaterialen.  
Je gaat kunst maken om trots op te zijn! 
 

Wat je precies gaat maken, kan ik je niet vertellen…… 
Jij bedenkt het namelijk helemaal zelf! 
Ik zorg voor materialen en ideetjes en jij bepaalt  
verder zelf hoe jouw kunstwerken eruit gaan zien.  

 
Tijdens de laatste bijeenkomst gaan we het atelier  
omtoveren tot een echt museum, waarin alle kunstwerken  
tentoongesteld gaan worden voor publiek.  
Iedereen mag namelijk zien van welke kunst jij blij wordt! 

 
Docent:  Juf Ivonne (Onderwijsassistent Liereland) 
Wanneer:  Woensdag 14.15-15.15 uur 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
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Juniorchef                                                                                     
 
Dit najaar gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 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. 

 
 
 
 
 

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 4 tot en met 8 in het Wissellokaal van Liereland. 
 

       Docent:  Juf Dewy (onderwijsassistent Liereland) 
           Wanneer: Dinsdag 14.15-15.15 uur 

          Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  
opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
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Sport 
 
Even voorstellen:  
Mijn naam is Cas Hoogland en op de donderdagen verzorg ik de Gymles voor groep 3 
t/m 8 op Liereland.  
Zelf sport ik bij Voetbalvereniging S.V. Meervogels’31 te Akersloot en beoefen ik 
diverse buiten sporten zoals Mountainbike, klimmen, Obstakelrun enz.  
 
Tijdens de BSA neem ik de leerlingen van groep 1 t/m 4 in de gymzaal van Liereland 
graag mee in het diverse aanbod van sport!  
Denk hierbij aan tikspellen, freerun, handbal en voetbal. 
Zo hoop ik jullie enthousiast te maken over de verschillende  
sporten die voorbijkomen.  
En wellicht help ik 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. 
 
 
 
 
 
 

Toneel                                                                                   
 
Voor toneel voor de groepen 1 t/m 4 hebben we een cursusleider aangevraagd bij 
Artiance. 
Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk of er een cursusleider beschikbaar is. 
Zodra dit bekend is zal dit geplaatst worden op www.stadskidsalkmaar.nl.  
Ook de verdere informatie zal hier dan te vinden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenten:  Een docent van Artiance 
Wanneer:  Dag nog niet bekend 14.15-15.15 uur 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
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Gratis Workshop: EHBO voor ouders en verzorgers 
 
Deze Workshop wordt gratis aangeboden voor de ouders en verzorgers van Liereland 
en De Cilinder door Stichting BSA De Tierelier. 
U dient zich wel aan te melden via StadskidsAlkmaar.  
De aanmelding graag op naam van uw kind. 
 
 
 
 
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, komt altijd onverwachts en kan overal gebeuren. 
Op het moment zelf is het vaak schrikken.  
Iedereen wil graag helpen, maar dit kan erg lastig zijn.  
Deze workshop biedt handvatten voor de meest voorkomende kleine ongevallen. 

• benauwdheid (astma, anafylactische shock, verslikking) 
• kleine wonden (speciale pleisters, zwaluwstaartje, snelverband) 
• verzwikkingen en breuken 

• brandwonden 
• bloedneus 
• tekenbeet 
• oogletsel 

 
Deze workshop wordt door juf Lideke gegeven in het Wissellokaal van Liereland. 
         
Docent:  Juf Lideke van Riel 
Wanneer:  Dinsdag 12 oktober 12.15-13.45 uur  
Kosten: gratis  
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De Liereland Leesbende 
 
Bij de Liereland Leesbende staat gevarieerd lezen met plezier voorop!  
Er worden veel doe-activiteiten rondom boeken, teksten en  
wereldkennis aangeboden.  
Ook brengen de leerlingen een bezoek aan de bibliotheek in de Mare.  
 
12 Weken lang wordt de leesmotivatie vergroot; en de leerlingen houden én krijgen 
interesse in veel verschillende onderwerpen.  
Hierdoor wordt de woordenschat vergroot en het denken over teksten ontwikkeld. 
 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 die hieraan deel kunnen nemen zijn voorgedragen 
door de leerkracht en de groep is na de zomervakantie met groot enthousiasme van 
start gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De schoolbibliotheek van Liereland 
 

 
 

 
De schoolbibliotheek van Liereland is recent geheel opgeknapt! 
 
Er is nieuw meubilair gekomen en verouderde boeken zijn uit de collectie gehaald. 
Uit de collectie van de verouderde boeken mochten de leerlingen zelf boeken 
uitzoeken die ze mochten houden om thuis lekker te kunnen (blijven) lezen. 
Ook is de schoolbibliotheek aangevuld met nieuwe leesboeken, prentenboeken en 
informatieboeken. 
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Workshop: Timmeren                                                  
 
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 liggen de spijkers en hamers klaar in het 
Wissellokaal van Liereland om een eigen kunstwerk te timmeren! 
Met een slim trucje leren we je hoe je een spijker in het hout timmert zonder dat je 
de spijker vast hoeft te houden. 
Aan het eind van de workshop mag je natuurlijk je kunstwerk mee naar huis nemen. 
 
Om 14.00 uur mag groep 3 en 4 gelijk naar het Wissellokaal toe gaan.  
Groep 1 en 2 van Liereland wordt uit de klas opgehaald. 
Na drinken en een koekje start de workshop om 14.15 uur.  

 
Docenten:  Juf Anita en juf Monique 
Wanneer:  Dinsdag 12 oktober van 14.00 tot 15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 

 
 
 

 
 
 

 
Workshop: EHBO voor gr 5 t/m 8 
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en heel vaak zijn jullie er als eerste bij!  
In deze workshop leer je wat je kunt doen en wat je beslist niet moet doen.  
 
Ik ga je over de volgende onderwerpen iets vertellen: 

• kleine wonden 
• tekenbeet 
• splinters 

• brandwonden 
• bloedneus 
• vuiltje in het oog 

 
Misschien vind je het na deze workshop zo interessant dat je zelf  
een kinderEHBO-cursus wilt volgen.  
Veel EHBO-verenigingen hebben hier mogelijkheden voor. 
 
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:  Juf Lideke van Riel 
Wanneer:  Dinsdag 12 oktober 14.00-15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje 
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Workshop: Schatkistje 
 
Wie van groep 3 t/m 6 komt er gezellig schatkistjes maken in het Wissellokaal van 
Liereland? 
Ik neem verschillende soorten ‘kistjes’ (doosjes) mee. 
Hierin kun je van alles in op bergen: sieraden, mooie stenen, schelpen of andere 
schatten… 
We gaan eerst schilderen en daarna versieren met glitters, plaksteentjes, pompons, 
sjablonen, enz.  
Kortom, voldoende keuze je eigen schatkistje uniek te maken! 
 

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:  Ingrid 
Wanneer:  Woensdag 13 oktober 14.00-15.15 uur  
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop: Sport 
 
Voor deze workshop heeft meester Cas voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 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! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent:  Meester Cas 
Wanneer:  Donderdag 14 oktober 14.00-15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 
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Workshop: Ontwerp je eigen tas!                                                                                                                                                                                                                                              
 
Bij deze workshop voor groep 5 t/m 8 mag je je eigen tas ontwerpen. 
Je kunt het zo leuk maken als jij wilt. 
Om het helemaal af te maken, kan je zelfs je eigen naam erop zetten. 
Super leuk om te gebruiken als gymtas, zwemtas of schooltas! 
 
Geef bij de aanmelding aan welke kleur letters je zou willen 
hebben; hier proberen we zoveel mogelijk rekening mee  
te houden. 
 
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:  Charlotte 
Wanneer:  Vrijdag 15 oktober 14.00-15.15 uur 
Kosten: € 5,-- inclusief tas, drinken en een koekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop: Techniek in de lucht 
 
Voor nieuwsgierige leerlingen. 
Want door zelf te doen en te ervaren word je wijzer! 
 
De leerlingen van groep 4 t/m 6 onderzoeken hoe het komt dat het éne vliegtuig 
verder vliegt dan het andere. 
En maakt het uit dat een helikopter grote of kleine propellers heeft? 
Dit gaan we uitproberen in het Wissellokaal van Liereland. 
 
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:  Juf Anita  
Wanneer:  Vrijdag 15 oktober van 14.00 tot 15.15 uur 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 
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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 najaar 

 
Workshops:  
 

• Workshop Timmeren : € 3,--, voor groep 1 t/m 4, Wissellokaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, dinsdag 12 oktober. 

 
• Gratis Workshop EHBO voor ouders en verzorgers: Wissellokaal Liereland,  

12.15-13.45 uur, dinsdag 12 oktober. 
 

• Workshop EHBO: € 3,--, voor groep 5 t/m 8, Wissellokaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, dinsdag 12 oktober. 
 

• Workshop Schatkistje : € 3,--, voor groep 3 t/m 6, Wissellokaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, woensdag 13 oktober. 
 

• Workshop Sport: € 3,--, voor groep 5 t/m 8, Gymzaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, donderdag 14 oktober. 

 
• Workshop Ontwerp je eigen tas: € 3,--, voor groep 5 t/m 8, Peuterlokaal Liereland,  

14.00-15.15 uur, vrijdag 15 oktober. 
 

• Workshop Techniek in de lucht: € 3,--, voor groep 4 t/m 6, Wissellokaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, vrijdag 15 oktober. 

 
8 weekse BSA: 

 
• 3D tekenen: € 20,--, voor groep 5 t/m 8, 14.15-15.15 uur,  

Dag nog niet bekend: zodra de informatie bekend is staat dit op www.stadskidsalkmaar.nl  
 

• Ballet: € 20,--, voor groep 1 t/m 4, Speellokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Dinsdag: 26 oktober; 2, 9, 16, 23, 30 november; 7 en 14 december. 

 
• Creatief met eten: € 30,--, voor groep 1 t/m 4, Peuterlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 

Maandag: 25 oktober; 1, 8, 15, 22, 29 november; 6 en 13 december. 
 

• “Iedereen is een kunstenaar”: € 20,--, voor groep 3 t/m 5, Peuterlokaal Liereland,  
14.15-15.15 uur, 
Woensdag: 27 oktober; 3, 10, 17 november; 8, 15, 22 december en 5 januari.  

 
• Juniorchef: € 30,--, voor groep 5 t/m 8, Peuterlokaal Liereland, 14.15-15.30 uur, 

Donderdag: 28 oktober; 4, 11, 18, 25 november; 2, 9 en 16 december. 
 

• Science Kidz: € 20,--, voor groep 4 t/m 8, Wissellokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Dinsdag: 26 oktober; 2, 9, 16, 23, 30 november; 7 en 14 december. 
 

• Sport: € 20,--, voor groep 1 t/m 4, Gymzaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Donderdag: 28 oktober; 4, 11, 18, 25 november; 2, 9 en 16 december. 
 

• Toneel: € 20,--, voor groep 1 t/m 4, 14.15-15.15 uur, 
Dag nog niet bekend: zodra de informatie bekend is staat dit op www.stadskidsalkmaar.nl  

 

  



18 
 

 


