Lesprogramma Klas B

Sneek (groep 8)

zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur

2021
24 oktober

Kennismakingspellen

31 oktober

Chef-Kok Yoshi van der Lans laat ons ruiken en proeven om daarna spannende
gerechten te maken

14 november

Weet jij wat een Gulde Snede is? Fotograaf Paul Dolk leert ons hoe je de mooiste en
meest bijzondere foto’s kan maken

28 november

Kinderboekenschrijver Tjardo de Graaf vertelt over hoe zijn eerste boek ‘Het Geheim
Van Oom Leonard’ tot stand is gekomen. En hij heeft onze hulp nodig bij zijn 2e boek.

12 december

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

19 december

Acteren, is dat leuk? Of eng? Dramatherapeut Minke Talsma
natuurlijk gaan we zelf aan de slag

vertelt het ons en

2022
9 januari

Altijd al willen drummen? Dat kan nu met drummer Jan Bons die in verschillende
bands speelt en een eigen drumschool heeft.

16 januari

Wat doet een wethouder eigenlijk de hele dag? En is hij samen met de burgemeester
baas van de gemeente? Op naar het gemeentehuis.

30 januari

Is het eng om met mensen te werken die zijn overleden? We gaan naar het
crematorium in Sneek en daar vertellen ze ons alles.

13 februari

Sportief Dagje: Karate met Peter Kool Smit en Freerunnen als beroep? Zardy de Haan
doet het! En wij gaan het leren.

27 februari

We gaan weer Programmeren. Dit keer met minirobotjes: de Ozobots

13 maart

We gaan een HIGH-TEA maken en we nodigen onze ouders en broertjes en zusjes uit

27 maart

Wie maakt de mooiste flow? Raptiel, de beste rapper van Friesland leert het ons.

10 april

Kunst maken van afval? Kunstenaar Machiel Braaksma doet het voor zijn werk en hij
gaat met ons aan de slag met afvalmaterialen

24 april

Ik ga op reis en ik neem mee….. We gaan met de bus naar…? (optie)

15 mei

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.

29 mei

We krijgen les van een advocaat, een rechter en een officier van justitie. En we gaan
een echte rechtzaak naspelen. Wie is de verdachte? (optie)

12 juni

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

26 juni

Sportdag

10 juli

Diploma-uitreiking

