NIEUWSBRIEF ACADEMIES – SEPTEMBER 2018
Net als de afgelopen jaren bieden wij onze kinderen (van groep 3 tot en met 8) vier keer per jaar een
naschoolse academie aan. Dit ongeveer zes lessen per academie. Deze academies duren gemiddeld
één tot anderhalf uur en kunnen doorgaan op maandag, dinsdag en donderdag. We hebben in het
verleden al allerlei creatieve workshops aangeboden, maar ook schaken, techniek, sport, dans,
enzovoort. Hieronder lezen jullie alvast meer over de eerste academies van dit schooljaar.
Huiswerkacademie:
De kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 krijgen de mogelijkheid om onder het toeziend oog van juf
Chris hun huiswerk te maken. Er kan gekozen worden voor maandag (15u15 - 16u15) of donderdag
(15u15 - 16u15) of voor beide dagen. Deze academie gaat door in het lokaal van groep 7.
Groep:
6, 7 en 8
Data:
September: 10 – 13 – 24 – 27
Oktober: 1 – 4 – 8 – 11 – 15 – 18 – 22
November: 5 – 8 – 12 – 15 – 19 – 22 – 26 – 29
December: 3 – 6 – 10 – 13 – 17
Kostprijs:
Enkel maandag: 12 x 3 euro = 36 euro
Enkel donderdag: 11 x 3 euro = 33 euro
Maandag en donderdag: 23 x 3 euro = 69 euro
Betalen:
Graag het gepaste bedrag overschrijven op rekeningnummer: BE 26320013711729 met de
vermelding “huiswerkacademie - naam van uw kind”. Alvast bedankt!
Inschrijven:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgIkYNRVTfsGsE9ouoU_viob0h74royfCBPZ1J7YDe35O
e2A/viewform?usp=sf_link

Sportacademie:
De gemeente Schoten organiseert een nieuwe reeks sportspetters (groep 3, 4 en 5) en sportzappers
(groep 6, 7 en 8).
De academie gaat door in de gymzaal. Sportspetters is op maandag van 15u15 tot 16u15.
Sportzappers staat gepland op dinsdag, eveneens van 15u15 tot 16u15.
Data:
Sportspetters: groep 3, 4 en 5
Oktober: 1-8-15-22
November: 5-12-19-26
December: 3-10-17

Sportzappers: groep 6, 7 en 8
Oktober: 2-9-16-23
November: 6-13-20-27
December: 4-11-18
Inschrijven:
https://webshopschoten.recreatex.be
Yoga-academie:
Ik Ben Julie Vieijra, een gepassioneerde yogalerares voor kinderen en volwassenen en Happy little
Budha is de naam van mijn zaak. Ik geef yoga met een vleugje mindfulness aan kinderen tussen 4 en
12 jaar. Kinderyoga is niet competitief en ieder kind mag op zijn manier genieten van een uurtje
quality time voor zichzelf. Introvert, onrustig, beetje verlegen, prikkelgevoelig, druk, ... Dat is allemaal
oké. Yoga geeft hen de kans om hun lichaam en geest tot rust te laten komen. Het kind komt
helemaal zen thuis. Tijdens de lessen werk ik aan houding en ademhaling en we krijgen verhalen en
spelletjes en eventueel massages. Ik zorg voor de matjes.
Vriendelijke groeten Julie.
Groep:
3, 4 en 5
Data:
September: 27
Oktober: 4-11-18-25
Kostprijs:
5 keer donderdag = 5 x 6euro = 30euro
Betalen:
De juiste betalingsinfo wordt doorgegeven op het moment dat jullie bevestiging krijgen dat de
academie kan doorgaan.
Inschrijven:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexGvpSO3nvJXkQvB1iXj5szRXVUMY1BaClcNIbRhs4aFT
GDw/viewform?c=0&w=1

Academie Wetenschap & natuur:
Hallo ik ben Michelle en net als verleden jaar wil ik weer starten met de academie "Wetenschap en
Natuur". We gaan weer allemaal proefjes en ontdekkingen doen in de natuur en in ons
'laboratorium'. Voel jij het ook al weer kriebelen? Een leerzame en vooral fijne academie speciaal
voor jullie! Ik zie jullie graag binnenkort!
Groetjes Michelle
Groep:
6, 7 en 8
Data:
Oktober: 1-8-15-22
Kostprijs:
4 keer maandag = 4 x 6euro = 24euro
Betalen:
De juiste betalingsinfo wordt doorgegeven op het moment dat jullie bevestiging krijgen dat de
academie kan doorgaan.
Inschrijven:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsE1hPukBV-ncHmkNIGLnekgboeN1Ao10He0TjZSGqgAxtQ/viewform?c=0&w=1
Warme oproep!

Oproep!
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe lesgevers en nieuwe academie-ideeën. Bent u iemand en/of kent
u iemand die dit graag bij ons op school wil geven, neem dan contact met ons op. Dit hoeven geen
professionele lesgevers te zijn, ook hobbyisten zijn welkom. Er staat uiteraard een vergoeding
tegenover.
Met vriendelijke groeten
Meester Bruce en juf Karin
karin.loots@marnixschool.be
bruce.paepen@marnixschool.be

