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Beste lezer,
Het schooljaar is weer begonnen en langzaam maar zeker gaat alles van start.
Zo ook de Na Schoolse Activiteiten.
In deze Nieuwsbrief leest u over activiteiten die inmiddels zijn gepland.
Via de website http://bredeschool-de-arcade.nl/basisschool/sport_en_cultuur/nsa/ en de Nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte.
Heeft u een suggestie voor een NSA, laat het ons weten. Ideeën en tips zijn altijd welkom.
Lijkt het u leuk om zelf een NSA te geven of te assisteren? We horen het graag.
Ans van der Nat
Coördinator NSA.
HOE KUNT U UW KIND OPGEVEN?
Dit kan via een mailtje naar nsa@basisschool-de-arcade.nl. of een briefje in de NSAbrievenbus in de hal
van het hoofdgebouw.
Wilt u daarin de naam van uw kind, in welke groep het zit, of het opgehaald wordt, alleen naar huis mag of
naar de BSO gaat op die dag en op welk telefoonnummer we, in geval van nood, één van de ouders
kunnen bereiken vermelden.
NSA BLOKFLUIT (voor leerlingen uit groep 3 en 4)
Op donderdag 17 september start de NSA blokfluit, die 5 lessen zal
duren.
De les begint om 15.15 en eindigt om 16.00, en wordt gegeven door
juf Marleen
Je hoeft niet zelf een blokfluit mee te nemen, maar het mag wel. Er
zijn genoeg blokfluiten aanwezig.
Tijdens de laatste les gaan we aan het einde aan alle papa’s en
mama’s laten horen wat we hebben geleerd.
Data: donderdag 17 september, 24 september, 1 oktober, 8 oktober
en 15 oktober.
Tijd: 15.15-16.00
Opgeven kan nog tot uiterlijk maandag 14 september 16.00 uur.
Deelname is gratis.
8e GROEPERS VAN BASISSCHOOL DE ARCADE KOKEN VOOR 55+ERS
In groepjes van 8 koken de kinderen een 3-gangen maaltijd voor
55+ers uit de wijk.
Op maandag 28 sept., 2 nov. en 7 dec. verwachten we de gasten
om 17.15 uur.
Om 15.00 uur beginnen de koks met de voorbereidingen. Na het
diner moet er nog worden opgeruimd en afgewassen. De eindtijd ligt
daardoor rond de klok van 19.00 uur.

MUSICAL EN NIEUWE MEDIA (voor leerlingen vanaf groep 5)
Na de successen met onder andere de musicals Alice in Wonderland, Peter Pan en Jungle Book starten
we, o.l.v. juf Kirsten, op woensdag 23 september met een nieuwe NSA. Van 13.30 tot 15.00 uur gaan we
dansen, zingen, toneelspelen en decors bouwen.
We gaan dus toewerken naar een uitvoering.
De data zijn, onder voorbehoud, 23 en 30 sept., 7 en 14 okt., 28 okt., 4, 11, 18 en 25 nov., 2, 9 en 16 dec.
Deelname is gratis.
Ook kunnen kinderen deelnemen aan de workshops van meester Jeroen. Zij zullen d.m.v. ‘nieuwe media’
de musical ondersteunen.
De workshops vinden plaats op woensdag 25 nov., 2, 9 en 16 dec. van 13.30 tot 15.00 uur.
Deelname is gratis.
TECHNIEK VOOR KINDEREN (voor leerlingen uit groep 5 en 6)
Op dinsdag kunnen kinderen vanaf groep 5 zich o.l.v. Meester Charles
bezighouden met techniek.
Houd je van timmeren, solderen, knutselen en wil je beweegbare
instrumenten maken, dan moet je bij meester Charles zijn.
De lessen zijn van 15.00 tot 16.00 uur.
De data zijn: 29 sept., 6, 13 en 27 okt., 3, 10, 17 en 24 nov.
Per keer kost het € 2,50. In totaal dus € 20,00.

BINGO
Ook dit jaar gaan we weer BINGO spelen. De eerste twee data zijn reeds bekend:
Woensdag 30 september en woensdag 2 december.
Deze activiteit is voor kinderen vanaf groep 3
(jongere kinderen alleen o.b.v. een ouder)
Van 14.00 uur tot 15.15 uur
Kosten: € 2,00 (incl. drinken en wat lekkers)
Opgeven kan t.z.t. op de lijsten die op de prikborden in de hallen hangen.
WAT ZIT NOG IN DE PLANNING?
Het sportprogramma van de combinatiefunctionaris is nog niet klaar. Zodra bekend is welke NSA’s er op
sportgebied komen, worden de overige activiteiten op de kalender gezet.
Zoals al eerder gezegd: we houden u op de hoogte.

