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paracord

Ben je sportief en zou je graag wat meer willen sporten meld je dan
aan voor de workshop sport. In de 4 lessen gaan we sporten doen
waar je in de gymles wat minder aan toe komt. Denk bijvoorbeeld aan
unihockey, basketbal en volleybal. We gaan ons verdiepen in de regels,
technieken en tactieken van deze sporten. Lijkt je het leuk om jouw
talent in sport te laten zien en verder te ontwikkelen, dan is dit de
geschikte plek voor jou!

Paracord is supersterk parachutekoord.
Voor een militair of buitensporter is
paracord handig overlevingsmateriaal
dat gebruikt kan worden als waslijn,
om een geïmproviseerde tent op te
hangen en nog veel meer.
Met stoere knopen en slimme technieken
kunnen wij er een sleutelhanger mee maken,
een armband, draagriem, flessendrager.
Er zijn genoeg ideeën.

Een grote puzzel
Hou je van iets uitpuzzelen? Ben je goed in samenwerken? Hou je van de natuur?
Kan je goed plannen? Ben je een doorzetter? Vind je ontwerpen interessant?
Er ligt een nieuwe uitdaging voor je klaar!!
Geef je op voor de workshop KIES VOOR KLEUR, HET HELE JAAR DOOR.

hotfix

sport

Ons Talentenplein is klaar.
Het meeste gereedschap hangt op z’n plek
Tijd om heerlijk met hout bezig te gaan!
We proberen twee werkstukken te maken.
Wat ??
Dat hoor en zie je op de eerste middag!
Heb je zelf ideeën, kom ze me vertellen, daar ben ik
altijd nieuwsgierig naar! Of kijk in de bieb/op
internet/bij de creatieve winkeltjes
We maken er fijne, creatieve middagen van.

We gaan een door jezelf ontworpen patroon met hotfix
steentjes leggen. Deze gaan we op een t- shirt, trui,
sokken, broek, sjaal enz.strijken.
Die moet je zelf meenemen.
Er zit een speciaal lijmlaagje op de steentjes, hierdoor
laten ze niet meer los. Je kunt alles dan zelfs in de wasmachine
wassen. Dus oppimpen maar je kleding!

puzzel

hout

3, 10, 17 en 24 november

Kijk je ook zo graag naar heel Holland bakt? Vind je het ook leuk
om iets lekkers te maken voor een verjaardag of feestje?
Dan kun je bij deze workshop alvast iets bedenken en proberen.
Misschien ontdek je wel dat bakken jouw talent is.
Tot ziens in de workshop bakken!

techniek

bakken

Staphorster
stipwerk

Vind je het leuk om iets te maken
maar ben je niet zo creatief?
Dan is dit iets voor jou.
We gaan voorwerpen versieren
d.m.v. stipwerk met kleine materialen
en zelf gemaakt stempels.
Een leuk idee voor de komende
feestdagen.

scratch

Kennismaken met het Esveld? Ben je er nooit geweest,
dan is dit je kans. Wil je metaal leren bewerken of wil je
meer leren over elektriciteit? Te weten komen wat
allemaal bij techniek hoort en misschien ontdekken
dat je een echte technicus bent? Vind je het leuk om te
werken met hout in een ruimte waar allerlei gereedschap
(en machines) je helpen om er iets prachtigs van te maken?
Geef je dan op voor deze workshop.

Ontmoet de hagelslagrobot. Laat de letters van je naam
bewegen en maak je eigen computergame!
Bij deze workshop leer je met Scratch je eigen
computercodes schrijven.
Ook als je thuis al eens hebt gewerkt met Scratch ben je welkom!

kussens

Wil je me kussen………opschudden!
Dan moet je hem wel eerst maken.
En ook jij kunt dat.
Welkom bij het “kussengevecht”!!

??

naaien

Wil je iets unieks maken voor een vriendin, voor jezelf of
een broertje, zusje of je vader of moeder?
Met stof en naald en draad kom je een heel eind!
Laat je creativiteit de vrije loop bij de workshop naaien.
Je zult ontdekken dat je met stof meer kunt dan je denkt.
Ik zie je graag!

??

hockey

Handletteren is mooie letters maken,
mooie woorden en mooie teksten.
Bij handletteren worden vaak woorden
in verschillende lettertypes gemaakt,
en de letters worden soms versierd
met krullen en tekeningen.
Voorbeelden vind je overal,
kijk maar eens goed om je heen!
We gaan o.a. een kaart,
een poster en een tegel maken.

Haken is helemaal hip in deze tijd. Wil je ook graag leren
hoe je dat doet, of kun je het al een beetje,
maar wil je nog meer van haken weten?
Dan heb je nu de kans,
geef je daarom op voor de workshop haken.
“In vier middagen worden de basissteken van
het haken uitgelegd en zullen we deze gaan
oefenen en gaan we twee leuke items haken.
Wat we gaan haken, is nog een verrassing…….
Ik heb er veel zin in!!”

Veel plezier met het maken van 4 keuzes!
Op school vullen we de keuze-strookjes in.

haken

handletteren

“Hockey doe je met een stokkie”, die uitspraak ken je vast wel. Maar
hoe dat je dat nu precies met die stick? Leer hoe je de bal onder
controle kunt/moet houden en welke vaardigheden je nog meer nodig
hebt om het spel goed te kunnen spelen. Ook zijn er natuurlijk, zoals
bij elke sport, regels die je moet weten. Maar vooral het plezier hebben
in het spel bij hockey is belangrijk. Misschien kun je al hockeyen of wil
je het graag eens proberen, dan kies je voor deze workshop. Doe je
mee?…….

