
muziekles…..tekenles…..zangles…..kleianimaties maken…..schminken 

schilderles…..je eigen game maken…..vloggen…..drummen…..dansles 

bloggen…..theaterles…..ecokids…..circusles…..timmerles 

 

Een greep uit de eindeloze mogelijkheden van activiteiten die een kind na school zou kunnen 

doen. Geïnspireerd door het cultuurpotje dat De Mheen heeft gekregen om onze kinderen 

komende jaren actief in contact te brengen met verschillende cultuur- en kunstuitingen en 

geluiden van ouders over het aanbieden van naschoolse cultuur-, kunst- en 

natuuractiviteiten, hebben Fulco, vader van Gwen (Konijnen) en Borre (Vuurvlinders), en 

Karin, moeder van Thijmen (Egels) en Tygo (Citroenvlinders), het idee opgevat om een 

naschools cultuur-, kunst- en natuurprogramma voor kinderen van De Mheen op te 

gaan zetten. We hebben het idee voorgelegd aan de cultuurcoördinatoren van De Mheen, 

Marian en Agnes, en ook zij waren enthousiast. 

Het idee is als volgt: 

- de activiteiten worden op maandag, dinsdag en/of donderdag aangeboden 

- de activiteit vindt op school plaats 

- de activiteit is direct na schooltijd, waarbij er eerst even ruimte is om, onder 

begeleiding, iets te eten, te drinken en te ontspannen, het is een verlengde 

schooldag 

- het programma bestaat uit een gevarieerd aanbod, geschikt voor zowel onder-, 

midden- en bovenbouw 

- bij voorkeur worden de activiteiten aangeboden door ouders van De Mheen die dit 

beroepshalve ook uitoefenen of anderen, die op enige wijze verbonden zijn aan onze 

school 

- de kosten voor deelname aan deze workshops zijn laag 

Hoe we dit idee exact vorm en inhoud gaan geven? Wat we gaan aanbieden? Wanneer we 

hiermee van start gaan? Hierover willen we binnenkort met een klein aantal ouders, die net 

zo enthousiast over dit idee zijn als ons, gaan brainstormen. 

Daarnaast zouden we heel graag in contact willen komen met ouders die beroepshalve een 

cultuur-, kunst- en/of natuuractiviteit zouden kunnen en willen overbrengen aan kinderen.  

 

Wil je meer weten over dit idee? Spreek Fulco of Karin eens aan op het schoolplein of bel 

Karin (06-54702705). Aanmelden om mee te denken of om te laten weten dat je het leuk 

lijkt om een workshop te geven, kan via kabeumer@hotmail.com. 

 

 


