
 

 Lesprogramma  Klas C   Workum (groep 6/7/8) 

 zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur 

 

2021 

24 oktober Kennismakingspellen 

31 oktober Chef-kok Matthijs de Korver leert ons echt proeven en ruiken en uien snijden. En 
we maken de lekkerste mayonaise! En pizza. 

14 november Hondentrainer Donna vd Gragt komt langs met haar zorghond Peach! Wat moet 
je doen als je bang bent voor honden. N hoe kun je Peach trucjes leren? 

28 november Ken je Rapper Raptiel? Hij is de beste rapper van Friesland en hij gaat met ons 
een eigen weekendschoolrap maken 

12 december  We leren hoe we de mooiste foto’s maken. Telefoon mee! Fotograaf Paul Dolk je 
de fijne kneepjes van het vak. 

19 december We gaan ons eigen Weekendschool T-shirt bedrukken. Met het logo van de 
Weekendschool en natuurlijk je eigen naam. 

 
2022 
 
9 januari Wil je weten hoe je kunt programmeren met robotjes? Meester Jelle gaat je er 

alles over vertellen. En we gaan het natuurlijk ook zelf doen! 

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

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

13 februari Ik ga op reis en ik neem mee…? We gaan naar het Aviodrome om alles te leren 
over vliegtuigen! 

27 februari Wat weet jij over Planeten en Sterren? We gaan naar de Weekendschool in 
Sneek en daar staat een Planetarium. We krijgen een prachtige gastles over alles 
in het heelal. 

13 maart Wat is het werk van een uitvaartverzorger? En is het eng om met mensen te 
werken die overleden zijn. In het Crematorium in Sneek vertellen ze ons er over. 

27 maart Freerunnen als beroep? De obstakels die je tegenkomt worden uitdagingen. 
Door te oefenen leer je steeds beter te freerunnen! Voor je het weet doe je 
trucs en adembenemende salto’s. Zardy de Haan is meester-freerunner en komt 
langs in Workum 

10 april Hendrikus Schokker werkt in de bouw. En hij gaat ons er alles over vertellen. En 
we gaan natuurlijk ook zelf bouwen.. 

24 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. 

  



 

 

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

29 mei Op naar het politiebureau in Bolsward.  Wie wordt een echte rechercheur?  
Wie wil leren arresteren? 

12 juni Kinderboekenschrijver Tjardo de Graaf, bekend van het boek Het Geheim van 
Oom Leonard, vertelt over hoe dit boek tot stand gekomen is. En we gaan zelf 
ook iets moois bedenken.  (optie) 

26 juni We gaan weer programmeren, maar nu met de 3D printers. Wat ga jij 
ontwerpen? 

10 juli   Diploma-uitreiking  

 


