
Voorleesklup 
groep 1-2 
 

 

Met liedjes, spelletjes en nog veel meer, brengt onze 

leesconsulente Ineke ieder prentenboek tot leven. De grappige verhalen en 

prachtige tekeningen over alledaagse maar soms ook rare avonturen, 

stimuleren de fantasie en laten je kind kennismaken met veel herkenbare maar 

soms ook nieuwe situaties en emoties. 

Kom gezellig luisteren en meedoen, schijf je in bij de Voorleesklup. 

 

 

 

 

  



Kleuterdans 
groep 1-2-3 
 

 

 

 

Bewegen is belangrijk en gezond, en kinderen doen dat graag. Als hier dan ook 

nog vrolijke muziek en een leuk spelletje bij hoort, dan is het genieten. Lisa 

maakt er elke week een feestje van bij dit Klupje. Iets voor jou? Schrijf je dan in. 

 

 

 

 

  



Creaklup 
groep 3-4 
 

 

Hou je van knutselen en kan je maar geen genoeg 

krijgen van lijm, karton en ander knutselmateriaal! 

knutsel dan mee met juf Henna. 

Schrijf je in bij de Creaklup 

 

 

. 



Karaoke-koor  

groep 4-5-6-7 
 

 

 

Zing jij ook wel eens mee met jouw favoriete muziek? Onder de douche, in de 

auto of zomaar, als je daar zin in hebt? Dan is KlupUp Muziek vast iets voor jou! 

We gaan een écht karaoke-koor vormen en samen allerlei liedjes meezingen. 

Soms met zijn allen, soms in kleine groepjes of soms – als je dat graag wilt – 

alleen. We kunnen aan de slag met een heleboel verschillende nummers, dus 

er is voor ieder wat wils. 

 

 

 

  



Natuurklup 

groep 4-5 
 

 

 

Vind je het leuk om buiten te zijn en om samen op zoek te gaan naar 
kriebelbeestjes? Dan is de Natuurklup echt iets voor jou! 
We kijken ook naar plantjes, we maken een natuurschilderij en we doen heel 
veel leuke spelletjes.  
O ja: heb je wel eens brandnetelsoep geproefd? Die kunnen we vast en zeker 
gaan maken! 
 
De Natuurklup komt vijf keer bij elkaar op de dinsdagmiddag na school. 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes, en misschien tot gauw! 
Sylvie en Machteld 
 

  



Spelen met muziek 

groep 3-4 
 

 

Hoe is muziek opgebouwd? 

Hoe belangrijk is stilte in de muziek? 

Wat hebben dieren met muziek te maken?  

Wat zijn toch die rare muzieknoten, heb je die wel nodig om muziek te kunnen 

maken? 

Op al deze vragen krijg je antwoord doormiddel van  leuke spelletjes en het 

gebruik van allerlei instrumenten die direct door jullie kunnen worden gebruikt. 

Schrijf je in bij deze muzikale klup  en ontdek het 

zelf. 

Doe meer met muziek, want daar word je blij van. 

 

Bianca is de docent van dit Klupje  

Ze maakt zelf al jaren muziek en wil jullie laten 

ontdekken hoe leuk en veelzijdig muziek is. 

 

  



Parfum maken 

Groep 5-6 

 

 

 
Parfum ruikt niet alleen lekker, maar wist je dat het ook heel leuk is om het zelf 

te maken? We gebruiken de geuren van bloemen, fruit en kruiden. Als we dit 

slim mengen ontstaan de meest lekkere geuren. 

Wil jij het eens proberen? Schrijf je dan in voor dit Klupje! 

 

  



Kookklup 
groep 5-6-7-8 
 

 

Heb je altijd al eens zelf pizza, cup cakes of een lekkere 

roerbakmaaltijd willen maken. Wil je een echt Superchef-diploma halen? Dit 

kan bij de Kookklup. 

Henna kookt op woensdag- en vrijdagmiddag met de kinderen, uit de 

bovenbouw. In 4 lessen krijg je uitleg over hygiëne, gezond eten en maak je 

verschillende lekkere dingen. De laatste les is wat langer en maak je ook iets 

voor thuis, neem de laatste les daarom een bakje mee. 

 

 

  



Freerunning 
groep 6-7-8 
 

 

 

 

Hou je van springen, klimmen en salto’s maken, dan is freerunning jouw ding. 

Je probeert zo snel en sierlijk mogelijk over obstakels te bewegen en elkaar hier 

bij te helpen. 

Wil je het ook eens proberen? Schrijf je dan in bij FREERUNNING. 

 

 

 
  



Bouw je eigen robot 
groep 6-7-8 
 

 

 

 

Vind jij troep en hondenpoep op straat ook zo vervelend? In dit klupje bouw je 

je eigen super-de-luxe opruimrobot met programmeerbare lego, de micro:bit 

of Scratch. Misschien kan jouw robot ook je kamer wel opruimen?! Wat voor 

toffe robot bedenk en bouw jij?  

Designweek@school verzorgt deze challenge 

 

 

 

 

  



Pleinactief 
groep 1-2-3-4-5-6-7-8 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Vind jij het ook leuk om buiten te spelen? Dan is Plein Actief echt iets voor jou! Tijdens Plein Actief 

spelen we lekker buiten op het schoolplein. Je kunt hierbij gebruik maken van de sport & 

speelmaterialen van ’S-PORT!  

Plein Actief is elke maandagmiddag (uitgezonderd van schoolvakanties) van 15:30 – 16:30. 

 

 

 

Lijkt het je leuk, schrijf je dan in bij KlupUp voor 10 weken via het Inschrijfformulier van KlupUp of bij 

plein actief voor het hele schooljaar. 

Ik zie jullie graag verschijnen!  

Groetjes Jesse 

 

Jesse van Buul (Jesse.vanBuul@signumonderwijs.nl ) 

Tel: 06 11714843 

 

Kinderen van groep 1 t/m 8, van 15.30 uur tot 16.30 uur. 

mailto:Jesse.vanBuul@signumonderwijs.nl

