
 

 Lesprogramma  Klas A    Sneek (groep 7) 

 zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur 

 

2021 

24 oktober Kennismakingspellen 

31 oktober Hondentrainer Donna vd Gragt en haar hulphond Peach komen langs en we 
gaan zelf aan de slag! 

14 november Wij gaan kinderboekenschrijver Tjardo de Graaf, schrijver van Het Geheim van 
Oom Leonard, helpen bij het maken van zijn 2e boek! 

28 november Fotograaf Paul Dolk leert ons hoe je de mooiste en meest bijzondere foto’s kan 
maken 

12 december  Alles weten over de BOUW?  Bouwvrouw Belle Dijkstra vertelt het ons en 
natuurlijk gaan we zelf ook iets bouwen. 

19 december Hoe is het leven van en drummer in een band die ook een eigen drumschool 
heeft? En kunnen wij een beetje drummen? Jan Bons van LeBonBeat komt langs 
met veel druminstrumenten. 

 
2022 
 
9 januari Chef-Kok Yoshi van der Lans laat ons ruiken en proeven om daarna spannende 

gerechten te maken 

16 januari Hoe wordt het weekblad Tina of maandblad ZoZitDat gemaakt? Hoofdredacteur 
Inge Derksen laat het ons ervaren. 

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

13 februari Freerunnen als beroep?   Zardy de Haan vertelt het ons.  

27 februari Ken je Rapper Raptiel? Hij gaat met ons een eigen weekendschoolrap maken. 

13 maart We gaan weer Programmeren. Dit keer met de OZOBOTS 

27 maart Kunst maken met afval? Kunstenaar Machiel Braaksma laat ons zien welke 
prachtige dingen we kunnen maken van afgedankte spullen. 

10 april We gaan een Movietrailer maken! Trailers zijn kort en krachtig! Je leert hoe je 
spanning opbouwt en actie elementen gebruikt en hoe je de kijker naar meer 
laat verlangen in 30 seconden tot maximaal 1 minuut.  

24 april Paralympische tennisser Tom Egberink laat ons alle hoeken van het tennisveld 
zien…. (optie) 

15 mei Programmeren met de 3D printer. Wat ga jij ontwerpen?  

29 mei Op naar het politiebureau. Wie wordt een echte rechercheur? Wie wil leren 
arresteren? (optie) 

12 juni We gaan op pad met de bus. Naar…….? 

26 juni Sportdag 

10 juli   Diploma-uitreiking 


