Lesprogramma Klas B
Jasmijn en Nelis

2021
19 september

kennismaking

26 september

kadootjes maken voor de bezoekers van de Dag van de Eenzaamheid:
happy stones, bloembollen en gelukspoppetjes

3 oktober

Dag van de Eenzaamheid: workshops muziek en dans en kadootjes uitdelen

10 oktober

Eigen T-shirt
shirt bedrukken met gastles van Relatiegeschenken Kadosa uit
Hommerts

24 oktober

Discriminatie & Vooroordelen bespreken met Anne de Groot van TTúmba

31 oktober

Ken je Rapper Raptiel? De beste rapper van Friesland?! We gaan zelf aan de slag
met een vette rap. In het Nederlands of in je eigen taal

14 november

Kunst maken van Afval met kunstenaar Machiel Braaksma
Braaksma.. Nooit meer iets
weggooien? Gebruik het voor je creatie!Drummen
Drummen met Jan Bons van
Drumschool LeBonBeat

28 november

Drummen met Jan Bons van Drumschool LeBonBeat

12 december

Fotografie workshop met Steven Bootsma

19 december

Karate en Weerbaarhei
Weerbaarheid met Peter Kool Smit

2022
9 januari

Freerunnen met Zardy de Haan
Haan. Wie maakt de mooiste loops en salto’s?
Obstakels worden uitdagingen!

16 januari

Zingen is heerlijk! We krijgen zangles van Kristel Schoonbeek.

30 januari

Meneer Jelle neemt ons mee in de wereld van Programmeren met robotjes.
robotjes Wat
kun je jouw ozobot allemaal laten doen?!

13 februari

wordt nog ingevuld

27 februari

Wil je alles over Sterren en Planeten weten? Relax in het Mobiele Plantarium en
geniet van de prachtige show over het heelal

13 maart

Beatcreating: Leer alles over loops, samples en effecten en maak uiteindelijk je
eigen track! Va
Van HipHop tot Trap, van Deephouse tot hardcore

27 maart

We gaan weer sportief bezig: Peter Kool Smit leert ons meer over Karate en
Weerbaarheid

10 april

wordt nog ingevuld

24 april

wordt nog ingevuld

15 mei

Ain’t no mountain high enough! Wie durft helemaal naar boven? Samenwerken
bij de Noardwand in Leeuwarden

29 mei

We gaan een FlipBook Animatie maken. Oldscool animatie! Teken je animatie
direct op papier of maak er een met behulp van de computer. Je kan ook foto's
gebruiken! Resultaat is een klein boekje met je animatie.

12 juni

Sportdagje: Peter Kool Smit gaat met ons bezig met stoten, trappen en jezelf
afweren
En we gaan bezig met de voorbereidingen van de sportdag die wij organiseren
voor de andere weekendschoolklassen

26 juni

SPORTDAG

10 juli

Diploma-uitreiking

