
Naam  : Zaalvoetbal  
Wie   : 06- 10 jaar  
Dinsdag  : 15.30 -  16.30 uur  
Waar  : in de sportzaal 1ste verdieping 
Start  : elke week  
Kosten  : € 1.00  per les  
Let op   : Van te voren inschrijven! 
 
 

Naam             : ARTlab   
Wat          : uitdagend creatief aanbod  
Wie          : 7 -  12 jaar  
Dinsdag         : 15.30 - 1 6.30 uur  
Waar         : in het atelier 1ste verdieping 
Start         : elke week   
Kosten          : € 2.00  per workshop       
Info             : Aanbod is voorlopig gestopt 
     Start weer in het nieuwe jaar! 
 
 

Naam  : Sporten op  Maltaplantsoen  

Wie   : 4 -12 jaar (onder 6 jr met  
     begeleiding) 
Woensdag : 16.00 -  17.00 uur  
Waar  : buiten op het plantsoen 
Start  : elke week  
Kosten  : GRATIS   
 
 

Naam        : Leerlingenraad  
Wat         : je denkt en organiseert mee, 
                         over projecten op school en in 
                         de wijk 
Thema          : Groen & Schoon  
Info               : De leerlingen raad is vol! 
 
 

Naam  : Sporten in de Wijk  
Wie   : 6 -12 jaar  
Donderdag : 16.00 - 17.00 uur  
Waar  : in de sportzaal 1ste verd,  
Datums  : 12 & 26 –11 / 10-12  
Kosten  : GRATIS  
Aanbod op : www.droomspeelbus.nl  
Let op   : Van te voren inschrijven! 
 

Check de website van : Voor hun  
 Sport aanbod in        
De Wijk ! 

like de FB pagina : 
Kinderactiviteiten   Almere Buiten  
voor meer informatie divers aanbod. 

Naam    : Opstap  
Wat     : Een spelprogramma voor gezinnen 

met kinderen van 4 tot 6 jaar, die wat extra hulp 
kunnen gebruiken om beter mee te komen op de 
basisschool. Met het  programma kunnen de ou-
ders thuis hun kind voorbereiden op  groep 3. 

Dinsdag   : 08.30-10.30 uur   
Contact    : Sebnem Koldas  06 5242 1774  
Info           : www.deschoor.nl/opstap 
 

Naam      : Mini Samenspel   
Wie           : ouders met kind van 1,5 tot 3 jr  
Vrijdag      : 09.00 - 11.00 uur  
Kosten       : € 1,00 per week 
Inschrijven : www.deschoor.nl  of bij de 
                       peuterspeelzaal vrijdagochtend  
Info             : Carla Koch-Dijkstra  
                       06 2160 1027 
Beide activiteiten worden voorlopig in 
buurtcentrum De Cartoon in de Striphel-
denbuurt georganiseerd! 

  

Naam :   Spreekuur Als ik later groot 
              ben in Almere (op afspraak)  
                     We bespreken jouw (toekomst)droom  
                  en kijken gezamenlijk hoe we ervoor 
                  kunnen zorgen dat je een stapje dichter 
                  bij je droom komt! 
Voor wie : alle kinderen en jongeren in Almere  
                    t/m 18 jaar met een (toekomst)droom 
 
Check de FB pagina  voor de locaties en tijden! 
 

Info          : Andrea Moll-van Pool  06 4018 8536  
                 www.alsiklatergootbeninalmere.nl  
 

Ouders  
&  

kinderen 

In de 
wijk en 

het  
centrum  

Brede School de Archipel  
activiteiten in nov - dec ’20   

Maldivenweg 45  

Eilandenbuurt  

Jonge 
kind   

Activiteiten (soms) tijdens studiedagen &  
schoolvakanties:   
Strippenkaarten voor de activiteiten bij Gwen te koop voor 
€ 5 en € 10 
De Activiteiten worden georganiseerd zolang er genoeg 
deelnemers zijn  & sommige activiteiten worden in reek-
sen georganiseerd ! 
 
Let op:  Inschrijven van te voren verplicht. 
Info bij :     Gwen Claasz Coockson,  
                kinderopbouwwerker van De Schoor        
                gclaasz@deschoor.nl  /  06 5242 0463  

Buurtcentrum EveNaarHuis          www.deschoor.nl  
NieuweBibliotheek  www.denieuwebibliotheek.nl  
Jeugdland Huttenbouw                 www.deschoor.nl 
Doenersdreef Zorg          www.doenersdreefzorg.nl 
Wijkteam                                 e-mail  info@almere.nl 
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