Cursusaanbod winter & voorjaar 2020
Wanneer
De cursussen beginnen in week 5,
vanaf maandag 27 januari

I
M
PS
Eester

NieuwsLab start in week 10, 6 maart.

Improviseren in het Oostelijk Havengebied

Ontdek je talent bij de Eester Imps!

Waar
KookLab, MuziekLab MaakLab,
YogaLab 1 & NieuwsLab
Buurtruimte de Eester
C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam

Bij de Eester Imps kunnen alle kinderen uit het OHG meedoen aan
naschoolse activiteiten. De cursussen vinden plaatsop drie locaties:
de Eester, basisschool Piet Hein en de Openbare Werkplaats.
De Buurtcoöperatie OHG en de Talententent van Dynamo organiseren
samen leuke en leerzame cursussen, begeleid door kunstenaars en
ondernemers uit het Oostelijk Havengebied. Voor alle leeftijden is er
iets te doen! Alle cursussen zijn superleuk voor zowel jongens als
meisjes.
Aanmelden
Online aanmelden via www.buurtcooperatieohg.nl/eester-imps
of loop even binnen bij de Eester en meld je daar aan.
Doe het zo snel mogelijk, uiterlijk voor 20 januari 2020.
Kijk op de volgende pagina voor het cursusaanbod.

Vakanties
Voorjaarvakantie - week 8 - 17 t/m 21 februari
2e Paasdag - week 16 - maandag 13 april
Meivakantie - week 18 en 19 - 25 april t/m 5 mei
Hemelvaart - week 21 - donderdag 21 mei

Basisschool Piet Hein

FilmLab & YogaLab 2
Basisschool Piet Hein
Oostelijke Handelskade 6, 1019 BM Amsterdam
TimmerLab
Openbare WerkPlaats
Cruquiusweg 78, 1019 AJ Amsterdam

Buurtruimte de Eester

Kosten
5 lessen: 37,50 euro, met stadspas 12,50 euro
8 lessen: 60 euro, met stadspas 20 euro
10 lessen: 75 euro, met stadspas 25 euro
12 lessen: 90 euro, met stadspas 30 euro
15 lessen: 112,50 euro, met stadspas 37,50 euro
Openbare Werkplaats

Meer informatie via eesterimps@buurtcooperatieohg.nl
de Eester
020 - 37 07 359

eesterimps@buurtcooperatieohg.nl
C. van Eesterenlaan 266 - 1019 JR Amsterdam
Open: maandag t/m vrijdag van 10.00 -16.00 uur

de Eester

KookLab 1 + 2

de Eester

MuziekLab

Openbare WerkPlaats

TimmerLab

de Eester

MaakLab

de Eester

YogaLab 1

Piet Hein

FilmLab

Piet Hein

YogaLab 2

de Eester

NieuwsLab

groep 3, 4 & 5

groep 3,4,5 & 6 groep 6, 7 & 8

groep 3,4,5 & 6 groep 1 & 2

groep 4,5 & 6

groep 3, 4 & 5

groep 5, 6,7 & 8

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Vrijdag

minimaal 4 en
maximaal 15 deelnemers

minimaal 4 en
maximaal 9 deelnemers

minimaal 4 en
maximaal 9 deelnemers

minimaal 4 en
maximaal 10 deelnemers

minimaal 4 en
maximaal 10 deelnemers

minimaal 4 en
maximaal 15 deelnemers

minimaal 4 en
maximaal 10 deelnemers

5 lessen

10 lessen

15 lessen

12 lessen

15 lessen

8 lessen

15 lessen

5 lessen

3, 10 & 24 februari
2 maart

4, 11 & 25 februari
3, 10, 17, 24 & 31 maart
7 april

6, 13 & 27 februari
5, 12, 19 & 26 maart
2, 9,16 en 23 april
14, 28 mei & 4 juni

6, 13 & 27 februari
5, 12, 19 & 26 maart
2, 9,16 en 23 april

6, 13 & 27 februari
5, 12, 19 & 26 maart
2, 9,16 en 23 april
14, 28 mei & 4 juni

6, 13 & 27 februari
5, 12, 19 & 26 maart

6, 13 & 27 februari
5, 12, 19 & 26 maart
2, 9,16 en 23 april
14, 28 mei & 4 juni

13, 20 & 27 maart
3 april

Percussie! We gaan
met handen, voeten
en stem de wereld
van klank en ritme
in. En de tweede
helft van de cursus
gaan we een didgeridoo maken! Zelf
bouwen dus. En zelf
muziek op maken.
Doe je mee?

Kom je mee timmeren op een echte
werkplaats? Timmeren is niet moeilijk.
Samen leren we verschillende technieken en maken we
de leukste dingen.
Bijvoorbeeld een
timmerchallenge
gedaan of een mini
flipperkast maken.

Kom knutselen
en laat je fantasie de vrije loop.
Plak, schilder en
knip. Met leuke
opdrachten maken
de kinderen kennis
met verschillende
materialen en technieken. Er is veel
ruimte voor eigen
ideeën.
Monica Schokkenbroek

Hou je van tekenen?
Wil je leren hoe een
tekening een hoofdrol geeft in je eigen
film?
Laat Griezel Kever
een salto maken!
Hoe doe je dat? Je
leert het bij deze
cursus.
Stap voor stap leer
je een stop motion
filmpje maakt. We
sluiten af met een
presentatie.

We gaan met echte
yogahoudingen aan
de slag waardoor
we kracht ontwikkelen, souplesse,
balans, zelfvertrouwen en concentratievermogen. In een
lekker tempo dagen
we onszelf uit. Op
een speelse manier
gaan we mee in het
vrolijke en boeiende
avontuur van yoga.

Ben jij die razende
reporter op zoek
naar nieuws? Of
wil je liever fotograaf zijn?
Pak aan die perskaart! We gaan
interviewen, fotograferen, schrijven
en vormgeven.
We gaan samen
een krant maken!

Eef van der Meer

Samen beleven we
avonturen. Naar de
zee, de ruimte in of
lekker verdwalen in
de jungle.
Op een speelse
manier worden de
kinderen in contact
gebracht met zichzelf. Ze verbeteren
hun lichaamshouding, zelfvertrouwen
en het vermogen te
ontspannen.

15.15 - 16.30 uur
minimaal 4 en
maximaal 6 deelnemers

KookLab 1

start 27 januari

KookLab 2

5 lessen

start 16 maart
23 & 30 maart
6 & 20 april

Het is leuk om te
leren koken. Maak
een pizza, falafel,
salade of een lekkere smoothie. Bij
KookLab leren kinderen wat gezond
en lekker eten is.
Na het koken eten
we gezellig samen.
Hanadi Al Saeid

15.15 - 16.30 uur

start 28 januari

Edson Gomez &
Lies Beijerinck

15.15 - 16.30 uur

start 30 januari

15.15 - 16.30 uur

start 30 januari

15.15 - 16.30 uur

start 30 januari

Anita Kamp

15.15 - 16.30 uur

start 30 januari

Nienke Brokke

15.15 - 16.30 uur

start 30 januari

Laura Hudepohl

15.15 - 16.30 uur

start 6 maart

Aly Hendriks &

Monica Schokkenbroek

