Kindernieuwsbrief
Programma september & oktober 2020
Knutselclub (5 t/m 10 jaar)
Iedere woensdag kunnen meisjes en jongens
van 5 t/m 10 jaar weer knutselen.
Er worden superleuke en originele kunstwerken gemaakt van klei, papier, hout en stof,
die vaak te maken hebben met de jaargetijden of de feestdagen. Begeleidster Gaby
bedenkt iedere week iets anders leuks.
De Knutselclub is op woensdag van 13.30 tot
15.00 uur bij WIJ de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
De kosten per keer zijn € 5,- of een kaart voor 5x kost € 22,50. Kinderen mogen met deze kaart
ook samendoen.
LET OP: Opgeven is verplicht en kan door een appje te sturen naar Gaby op 06-14 23 45 80.

Pleintje 1 Kinderatelier
(5 t/m 10 jaar)
Lekker creatief bezig zijn met allerlei verschillende
materialen. Voor jongens en meisjes van 5-10 jaar.
De eerste keer op 24 september gaan de kinderen maskers
versieren. Pleintje1 Kinderatelier is één keer in de 2 twee
weken op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in
Plein1, Julianalaan 1, Heemstede in zaal Rood helemaal
boven in het gebouw. Kosten: € 5,- per keer of een kaart
voor 5x kost € 22,50. Meerdere kinderen mogen ook met
deze kaart samen doen. Vanwege de corona moet je je wel van tevoren opgeven.
Dat kan door een appje te sturen naar 06-14 23 45 80 van begeleider Gaby Godijk.

Kinderdisco (5 t/m 10 jaar)

Eén keer per maand zorgt een echte DJ met zijn muziek dat alle
kinderen lekker kunnen dansen en springen. Meestal doen ze ook
een danswedstrijdje of gaan we limbo-dansen.
Bij binnenkomst worden de naam en het telefoonnummer van het
kind genoteerd, zodat ouders hun kind zorgeloos kunnen achterlaten en eventueel intussen in de foyer van WIJ de Luifel een
kopje koffie drinken. De disco is van 19.00-21.00 uur en kost 3 euro inclusief snoep en 2 limo.
Het programma: vrijdag 25 sept Blacklight - vrijdag 30 okt Halloween

Aanmelden en informatie: wijheemstede.nl

Van ma t/m do 9-16 uur / vrij 9-13 uur tel. 548 38 28 of bij de Luifel - Herenweg 96 - Heemstede

Peuter & Kleuterpret ( 2,5 - 6 jaar)

				 Voor de allerkleinsten organiseert Plexat 1x per maand op zondag
Peuter & Kleuterpret. Er is van alles te beleven voor kinderen van 2,5 t/m 6 jr:
feest vieren, kunst maken, voorlezen, pannenkoeken eten, muziek, theater,
film, koken. Iedere keer iets anders aan de hand van een thema.
Kom gezellig langs en neem je vader, moeder, opa of oma mee.
Entree: € 6,- per kind. Ouders/begeleiders zijn gratis.
De tijd is van 11.00-12.30 uur.
LET OP: Opgeven is verplicht en kan via www.wijheemstede.nl of stuurt u een e-mail naar:
plexat@wijheemstede.nl. Helaas kunnen we kinderen die niet van tevoren zijn opgegeven niet
toelaten vanwege de Corona maatregelen.
Het programma:
Zondag 27 september
De Wereldmuziekschool komt muziek maken in het thema van het prachtige
prentenboek Moppereend. Deze eend is boos. Het grijze wolkje boven zijn
hoofd groeit uit tot een megantische donderwolk. Is er iets dat de eend op kan
vrolijken? Help jij mee? Natuurlijk eten de kinderen na afloop een pannenkoekje.

Moppereend

GGGGGriezelen

Zondag 25 oktober
Kom je griezelen tijdens Halloween? We maken monstertjes en lezen voor uit een griezelig verhaal.
Wat natuurlijk wel geschikt is voor kinderen van deze leeftijd! Onze pannenkoeken zijn ook
monsterlijk lekker. Je mag verkleed komen als spook, heks of een andere griezel.

Kinderkookcafé
De kinderen gaan lekker koken, elke keer iets anders lekkers
met als thema een kinderboek. Neem je een bakje mee?
Dan kun je je kookkunsten thuis samen proeven!
De eerste les is op zaterdag 26 september op Burendag
van 13.30 – 16.00 uur bij WIJ Heemstede in Plein1,
Julianaplein 1, Heemstede.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij Lies Leen (van Plexat),
via 06-499 252 93. De kosten zijn € 2,- per kind, per kookles.
De volgende lessen zijn op:
Vrijdag 2 oktober, 9 oktober en 6 november van 15.30-17.00 uur bij WIJ Heemstede in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
LET OP: opgeven is verplicht. Helaas kan WIJ Heemstede geen deelnemers toelaten die niet van
tevoren zijn aangemeld, vanwege de Corona maatregelen.

Muziekles van de Wereld Muziekschool

Start: woensdag 21 oktober voor maximaal 8 kinderen per groep,
die extra aandacht kunnen gebruiken om de taalstimulering te
bevorderen. Voor ouders met als tweede taal de Nederlandse taal.
Tijdens de 6 lessen leren kinderen en hun vader of moeder, oppas,
opa of oma, allerlei liedjes. Samen maken ze muziek, klappen en
dansen. Speciaal voor de allerkleinste kinderen uit Heemstede
(2 - 4 jaar).
De muzieklessen zijn in Plexat in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op woensdag van 10.00/10.45 uur.
Kosten: € 6,/ voor 6 lessen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op bij Lies Leen: 06-499 252 93.

PLEXAT OP FACEBOOK Facebook.com/plexat.casca
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