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Voorwoord 
Voor jullie ligt het activiteiten programmaboekje van de Brede School Assendelft Zuid 2017–2018,  
PERIODE 3 (mei - juli 2018). 
De activiteiten worden vanuit de samenwerking van de drie basisscholen, Rkbs de Regenboog, Cbs de Rank, 
Obs de Dorpsakker en Buitenschoolse Opvang Babino (gezamenlijk Brede School Assendelft Zuid) 
aangeboden. Het is een uitwerking van het Brede Schoolplan dat door alle partners is geschreven en is 
goedgekeurd door gemeente Zaanstad.	
De activiteiten zijn bedoeld voor alle kinderen die vallen onder de Brede School Assendelft Zuid, zodat jullie 
naast het leren op school, op een andere manier kunnen ontdekken wat jullie talenten zijn. Ook 
broertjes/zusjes en andere kinderen uit de wijk – die wellicht buiten de wijk naar school gaan – zijn van 
harte welkom! Schrijf je in voor wat je leuk lijkt en wie weet wordt het wel een nieuwe hobby voor je! 
 
Opbouw van het Programma 
Er is gekozen om op diverse vlakken verschillende activiteiten aan te bieden. Dit is op het gebied van sport 
en bewegen, kunst & cultuur en educatie. Om de activiteiten zo goed mogelijk te kunnen laten plaatsvinden, 
worden zij voor het grootste gedeelte over de verschillende scholen aangeboden.  Iedereen mag dus 
inschrijven op de activiteiten, ook al vindt deze niet op je eigen school plaats. Er is per groep/activiteit een 
verdeling per school. Voor alle activiteiten wordt gebruik gemaakt van gediplomeerde/bevoegde docenten. 
	
Inschrijven en betalen  
De kinderen mogen zich indien gewenst voor alle activiteiten van hun leeftijdsgroep inschrijven. De 
inschrijving verloop via het inschrijfsysteem GRAS via onderstaande link. Inschrijven voor een 
activiteit is uitsluitend mogelijk via GRAS. 
 
Voor	basisschool	de	Regenboog	kunt	u	hiervoor	klikken	op	onderstaande	link	
http://www.bs-regenboog.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx	
	
Voor	basisschool	de	Dorpsakker	kunt	u	hiervoor	klikken	op	onderstaande	link	
http://www.dedorpsakker.nl/bredeschool-activiteiten-aanbod/	
	
Voor	basisschool	de	Rank	kunt	u	hiervoor	klikken	op	onderstaande	link	
http://www.de-rank.nl/index.php?section=27&page=412	
 
	
Voor alle activiteiten geldt een eigen bijdrage. Per activiteit staat de geldende eigen bijdrage vermeld.  
Het betreffen dit schooljaar zowel gesubsidieerde (waardoor de kosten aanmerkelijk lager zijn 
dan de normale prijs) als ook deels gesubsidieerde activiteiten. 
 
De totale eigen bijdrage dient voorafgaand aan de start van de activiteit via Ideal (via het Gras 
inschrijfsysteem) te worden voldaan. Voor alle activiteiten geldt dat er geen restitutie van cursusgeld 
plaatsvindt wanneer uw kind voortijdig zijn of haar deelname aan de cursus beëindigt. 
 

- De activiteiten vinden in school plaats. De exactie leslocatie (de Rank, de Regenboog of de 
Dorpsakker) en de lesruimte staat per activiteit aangegeven. Dit geldt ook voor de lestijden.   

- De kinderen gaan op eigen gelegenheid naar de activiteiten. Wanneer uw kind zich niet zelfstandig 
naar de leslocatie mag begeven dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer/de begeleiding 
hiernaar toe. 

- Ouder(s)/verzorger(s) dienen ten alle tijden gedurende de activiteit telefonisch bereikbaar te zijn op 
het/de telefoonnummer(s) die zij bij hun inschrijving digitaal hebben opgegeven. 

- Ouder(s)/verzorger(s) dienen hun kind op tijd te brengen (niet te vroeg) en te halen (niet te laat)	
- Mocht uw kind door ziekte of andere reden een keer verhinderd zijn om aan de les deel te nemen 

verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan bij de leerkracht van uw kind. 
 
U kunt uw kind tot aan de startdatum en zolang er plaatsen beschikbaar zijn voor de gewenste activiteit 
inschrijven.  



 
Voor sommige activiteiten kan het gebeuren dat er meer kinderen zich hebben ingeschreven dan dat er 
plaats is. In dit geval zal plaatsing geschieden op volgorde van inschrijving. Indien er voor aanvang van de 
cursus iemand afvalt dan zal de eerste op reservelijst alsnog geplaatst worden. 
 
Bij onvoldoende inschrijving zal de activiteit komen te vervallen. Wanneer dit het geval is dan ontvangt u 
uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit hier bericht over. De betaalde eigen bijdrage zal dan z.s.m. 
worden terugbetaald.  
 
Bij voldoende inschrijvingen ontvangt u circa een week voor aanvang 1e les per email een bevestiging voor 
de desbetreffende brede school activiteit. 
 
Afmelden 
Bij ziekte van een docent zal er door de aanbieder vervanging worden gezocht. Lukt dit niet, dan gaat de les 
niet door. Hiervan zullen de ouders z.s.m. op de hoogte worden gebracht. Het kan dus ook gebeuren dat dit 
op de dag zelf zal zijn. Van belang is dan ook dat u correcte en bereikbare telefoonnummers en tevens ook 
uw emailadres op het inschrijformulier vermeld. Een leerling zullen wij echter nooit zomaar naar huis laten 
gaan. 
 
Tot slot 
Wij zijn van mening met bovengenoemde activiteiten uw kind een aantrekkelijke en leerzaam programma te 
hebben aangeboden voor de derde periode van brede school Assendelft Zuid.  
Mocht u nog vragen hebben t.a.v. het programma neemt u dan even contact op met de brede school 
coördinatoren of directie van de school van uw kind 
Voor:  
basisschool de Regenboog: Monique de Jong  
basisschool de Dorpsakker: Manouk Geerlings 
basisschool de Rank: Angelieke Carpentier-Hamers 
brede school coördinator; Monique Hendriks, tel.nr.: 06-246 320 30, email: info@kreavaria.nl  
 
Wij wensen uw kind alvast heel veel plezier tijdens jullie ontdekkingstocht in dit brede schoolseizoen. 
           

Met vriendelijke groet, 

De directie van brede school Assendelft Zuid 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



BREDE	SCHOOL	PROGRAMMA	–	BREDE	SCHOOL	ASSENDELFT	ZUID	
PERIODE	MEI	T/M	JULI	2018	

	
	

KEYBOARD	SPELEN	
Lesdag	 	 :	maandag	
Startdatum	 	 :	14	mei	2018	
Overige	lesdata		 :	28	mei,	4,	11,	18,	25	juni,	2	en	9	juli	
																																										2018	
Aantal	lessen		 :	8	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:30	uur	(vijf	kwartier)	
Leeftijd	 	 :	9	t/m	12	jaar	
Leslocatie	 	 :	Instructielokaal	de	Regenboog,			
																																										locatie	Vermeulenstraat		
Eigen	bijdrage	 :	€	15,00	

	
	
KOEK	VERSIEREN		
Lesdag	 	 :	maandag	
Lesdatum	 	 :	28	mei	2018	
Aantal	lessen		 :	1	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:45	uur	(anderhalf	uur)	
Leeftijd	 	 :	4	t/m	6	jaar	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	van	de	Rank	
Eigen	bijdrage	 :	€	5,00	

	
	

	
	

CUP	CAKES	VERSIEREN	–	thema	feest		
Lesdag	 	 :	maandag	
Lesdatum	 	 :	4	juni	2018	
Aantal	lessen		 :	1	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:45	uur	(anderhalf	uur)	
Leeftijd	 	 :	6	t/m	12	jaar	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	van	de	Rank	
Eigen	bijdrage	 :	€	5,00	

	
	

	
	

CUP	CAKES	VERSIEREN	–	thema	zomer	
Lesdag	 	 :	maandag	
Lesdatum	 	 :	11	juni	2018	
Aantal	lessen		 :	1	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:45	uur	(anderhalf	uur)	
Leeftijd	 	 :	9	t/m	12	jaar	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	van	de	Rank	
Eigen	bijdrage	 :	€	5,00	

	



	
	
KOEK	VERSIEREN		
Lesdag	 	 :	dinsdag	
Lesdatum	 	 :	15	mei	2018	
Aantal	lessen		 :	1	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:45	uur	(anderhalf	uur)	
Leeftijd	 	 :	4	t/m	6	jaar	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	van	de	Rank	
Eigen	bijdrage	 :	€	5,00	
	
	

	
	

	
PROEFJESCLUB	
Lesdag	 	 :	dinsdag	
Startdatum	 	 :	15	mei	2018	
Overige	lesdata	 :	29	mei,	5,	12,	19	en	26	juni	2018	
Aantal	lessen		 :	6	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:15	uur		
Leeftijd	 	 :	6	t/m	8	jaar	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	de	Regenboog,	locatie		
																																										Vermeulenstraat	
Eigen	bijdrage	 :	€	15,00	
	

	
	

CUP	CAKES	VERSIEREN	–	thema	zomer		
Lesdag	 	 :	dinsdag	
Lesdatum	 	 :	12	juni	2018	
Aantal	lessen		 :	1	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:45	uur	(anderhalf	uur)	
Leeftijd	 	 :	6	t/m	8	jaar	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	van	de	Rank	
Eigen	bijdrage	 :	€	5,00	
	

	
	
	

DE	OVERSTAP	(van	primair	naar	voortgezet	onderw.)	
Lesdag	 	 :	dinsdag	
Startdatum	 	 :	29	mei	2018	
Overige	lesdata	 :	5,	12,	19	en	26	juni	2018	
Aantal	lessen		 :	5	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:15	uur	
Leeftijd	 	 :	11	t/m	12	jaar	(groep	8)	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	van	de	Regenboog,		
																																										locatie	Vermeulenstraat	
Eigen	bijdrage	 :	€	10,00	



	
	

KIDS	BOOTCAMP	
Lesdag	 	 :	donderdag	
Startdatum	 	 :	24	mei	2018	
Overige	lesdata	 :	31	mei,	7,	14,	21	juni	en	5	juli		
																																										2018	
Aantal	lessen		 :	6	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:30	uur	(vijf	kwartier)	
Leeftijd	 	 :	6	t/m	9	jaar	
Leslocatie	 	 :	schoolplein	van	de	Dorpsakker		
Eigen	bijdrage	 :	€	10,00	

	
	
	

YOGA	
Lesdag	 	 :	donderdag	
Startdatum	 	 :	17	mei	2018	
Overige	lesdata	 :	24,	31	mei,	7,	14,	21	juni,	5	en		
																																										12	juli	2018	
Aantal	lessen		 :	8	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:15	uur		
Leeftijd	 	 :	4	t/m	6	jaar	
Leslocatie	 	 :	speelzaal	de	Regenboog,	locatie		
																																										Brandakkerstraat		
Eigen	bijdrage	 :	€	10,00	
	

	
	

	
CUP	CAKES	VERSIEREN	–	thema	feest	
Lesdag	 	 :	donderdag	
Lesdatum	 	 :	31	mei	2018	
Aantal	lessen		 :	1	
Lestijd		 	 :	15:15	–	16:45	uur	(anderhalf	uur)	
Leeftijd	 	 :	6	t/m	12	jaar	
Leslocatie	 	 :	lesruimte	van	de	Rank	
Eigen	bijdrage	 :	€	5,00	
	


