
Voorleesklup 
groep 1-2-3 
 

 

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. 

 

 

 

 

  



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 

 

 

. 



Breakdanceklup 

groep 5-6-7-8 
 

 

Hippe muziek en je lichaam, dat is alles wat je nodig 

hebt bij Breakdance. Je leert allerlei bewegingen en trucjes, en wat is er nou 

leuker dan dit op de maat van de muziek aan iedereen te laten zien? 

Lukt het, of lukt het bijna, dat maakt niet uit. Iedereen kan Breakdance leren 

onder leiding van Len. 

 

 

  



Natuurklup 

groep 5-6 
 

 

Doe je ook mee met de Natuurklup? 
 
Als we samen buiten zijn kunnen we van alles ontdekken! 
We gaan dit najaar op bodemdiertjessafari! Spannend…. 
En weet jij wat er in het menu van de uil zit? Dat gaan we samen uitzoeken! 
We gaan de vogels helpen om de winter door te komen, en natuurlijk zijn er 
leuke spelletjes buiten. 
 
De Natuurklup komt vijf keer bij elkaar op de dinsdagmiddag of op de 
donderdagmiddag  na school. 
Wij hebben er zin in! Jij ook? 
 
Groetjes, en misschien tot gauw! 
Sylvie en Machteld 
 

  



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. 

 

 

  



Kinderyoga 
groep 3-4-5 
 

 

Met kinderyoga ontwikkelen kinderen hun innerlijke 

kracht en balans. Tijdens een yogales is er een natuurlijke afwisseling tussen 

inspanning en ontspanning. Zo leren kinderen onbewust dat het normaal is dat 

er na een periode van inspanning, altijd een periode van ontspanning mag zijn. 

Op den duur leren kinderen ook aanvoelen wanneer zij behoefte hebben aan 

ontspannen en door de yoga hebben ze dan ook meteen handvatten om dat te 

doen. 

 

 



Maak je eigen beweeg-app 
groep 6-7-8 
 

 

Bewegen is gezond, maar hoe kan een app ons helpen 

om meer te gaan bewegen? 

In dit klupje maken we een echte app waarmee jij voor jezelf of iemand anders 

meer bewegen mogelijk maakt. 

Een echte combinatie tussen de computer en echt bewegen dus. 

Designweek@school verzorgt deze challenge 

 

 

 

 

  



Teken- en schilderklup 
groep 1-2-3 
 

 

Vind je tekenen en schilderen leuk, dan ben je bij dit 

klupje aan het goede adres. 

Kom onder leiding van juf Sylvy gezellig een kunstwerkje maken. 

Schrijf je in bij de Teken- en schilderklup. 

 

 

 

  



Doe meer met muziek 

groep 5-6 
 

 

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. 

 

 



Karaoke-koor 

groep 4-5-6 
 

 

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. 

 

 

  



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

 

Speel jij ook graag buiten? Dan is plein actief echt iets 

voor jou! Bij Plein Actief spelen we lekker elke maandagmiddag met alle 

vriendjes/vriendinnetjes buiten op het schoolplein. 

Je mag vrijspelen en gebruik maken van alle materialen van school en elke 

week is er ook één kleine activiteit voor de leerlingen van de onderbouw en 

één kleine activiteit voor de bovenbouw waar je aan mee kunt doen. 

Elk kind dat is ingeschreven krijgt zijn eigen Plein Actief-pasje. Je mag zelf 

kiezen welke je wil en dat pasje bewaren wij voor je. Elke week als je komt en 

lekker blijft meespelen tot het einde van de activiteit dan verdien je een sticker 

op je Plein Actief-pas. Heb je de rij van vijf stickers vol? Dan mag je een klein 

cadeautje uit de grabbelton kiezen. En voor de oudere kinderen hebben we dan 

iets anders leuks. De Plein Actief-pas ziet er zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 

See you there! Groetjes Jesse 

Jesse van Buul (Jesse.vanBuul@signumonderwijs.nl ), Tel: 06 11714843 

mailto:Jesse.vanBuul@signumonderwijs.nl

