
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 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 



Teken- en schilderklup 
groep 1-2-3 
 

 

Vind je tekenen, schilderen en stempelen leuk, dan ben 

je bij dit klupje aan het goede adres. 

Kom onder leiding van juf Saskia gezellig een kunstwerkje maken. 

Schrijf je in bij de Teken- en schilderklup. 

 

 

 

  



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 

 

 

. 

  



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 is muziekdocent bij verschillende muziek 

verenigingen, maakt zelf al jaren muziek en wil 

jullie laten ontdekken hoe leuk en veelzijdig 

muziek is.. 

  



Natuurklup 

groep 4-5 
 

 

Doe je ook mee met de Natuurklup? 
 
Als we samen buiten zijn kunnen we van alles ontdekken ! 
We gaan op safari in het Tiny Forest. Hoeveel verschillende dieren gaan we 
daar vinden? Of we doen tikkertje, maar dan net iets anders. 
Weet jij wat een uil eet? Dat gaan we uitzoeken! 
En we gaan samen aan de slag om de vogels beter de winter door te helpen. 
 
De Natuurklup komt vijf keer bij elkaar op de dinsdagmiddag na school. 
Wij hebben er zin in! Jij ook? 
 
Groetjes, en misschien tot gauw! 
Sylvie en Machteld 
 

 
 



Tekenen- en schilderen 
groep 4 - 5 - 6 - 7 
 

 

Kun je al heel mooi tekenen, of wil je dat juist leren? 

Doe dan mee met deze Klup. 

Kom onder leiding van juf Salima gezellig een kunstwerk maken. 

 

 

 

  



Breakdanceklup 

groep 5-6-7-8 
 

 

Heb jij altijd al over de kop willen vliegen met een salto, op je hoofd 

willen draaien of vette moves kunnen doen op je handen? Dan is dit je kans! Bij KlupUp breakdance 

krijg je les van breakdancers van topniveau en word je getraind tot een echte Bboy of Bgirl. Je leert 

de vetste moves, maar ook het gevoel voor muziek, discipline, zelfvertrouwen en respect is iets wat 

in de lessen aan bod zal komen. 

 

Als klapper op de vuurpijl is deze KlupUp editie gekoppeld aan The Floor Is Yours: een echte 

breakdance battle gekoppeld zit, waar je aan mee mag doen (natuurlijk niks verplicht). Deze battle 

genaamd City vs. City zal gehouden worden in Den Bosch. Op dit evenement zullen verschillende 

steden uit Nederland strijden om hele toffe prijzen. Leuk feitje: team Den Bosch heeft de afgelopen 2 

edities de 1ste prijs binnen gehaald! Natuurlijk word je hier in de lessen op voorbereid en zal de 

trainer zelf ook aanwezig zijn op dit evenement. Kijk voor meer informatie op: 
https://breakingleague.nl/the-floor-is-yours/ 

 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbreakingleague.nl%2Fthe-floor-is-yours%2F&data=05%7C01%7CStijnvanVenrooij%40huis73.nl%7Cfd92e502483e4123612208da90b24c92%7C1540e4594b3e4a3b91bccc4442db3882%7C0%7C0%7C637981392745858477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2kxs%2BqYk370rfYgJYLYwDri9fkYLBxOoWL%2Bcz5nhgSY%3D&reserved=0


Kookklup 
groep 5-6-7-8 
 

 

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

heerlijke salade willen maken? Schrijf je dan in voor de Kookklup. 

Samen met Henna en haar team maak en eet je 3x de lekkerste gerechten! 

Aan het einde van de 4e les zijn ook je ouders welkom om te proeven wat je 

gemaakt hebt, hiervoor krijgen ze een speciale uitnodiging. 

De 5e les komt juf Tilly, en ontdek je smaken, leer je waar al dat lekkere eten 

voor nodig is, en wat je lichaam energie geeft. Als afsluiting maak je ook nog 

een verrassend gerecht. 

 

  



Pleinactief 
groep 1-2-3-4-5 
 

 

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 op maandagmiddag van 14:30 – 15:30. 

 

 

 

Ik zie jullie graag verschijnen!  

Groetjes Jesse 

 

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

Tel: 06 11714843 
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