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NOORDJES   ACTIVITEITEN   NIEUWS   

NOORDJES   SCHRIJFLAB   -   KAZERNE   Z   
  

Noordjes   Schrijflab   in   Kazerne   Z   start   weer   op    maandag     
6   september.    Ouders   kunnen   hun   kinderen   komen   
inschrijven   op   de   inschrijfdagen   van   maandag   23   t/m   
donderdag   26   augustus   van   15.00   -   17.00   uur   of   via   een   
mail   naar   meedoen@noordje.nl.   

  
Bij   Noordjes   Schrijflab   krijgen   kinderen   
huiswerkbegeleiding   in   een   crea�eve   leeromgeving.   Door   
de   aanwezigheid   van   meerdere   begeleiders   is   er   alle   
aandacht   voor   de   kinderen.     

  
Er   wordt   schoolwerk   gemaakt   en   geoefend   met   
opdrachten   van   Noordje.   Ook   gaan   we   crea�ef   aan   de   

slag   met   het   schrijven   van   verhalen,   gedichten   en   het   maken   van   tekeningen.   
  

NOORDJES   ONLINE   BOEKENCLUB   
  

Lezen   is   leerzaam,   belangrijk   en   vooral   leuk!   Kinderen   
uit   groep   4   t/m   8   worden   bij   de   online   boekenclub   
voorgelezen   en   lezen   zelf   ook   voor.   We   bespreken   de   
verhalen   en   bekijken   illustra�es.   Soms   komt   zelfs   de   
schrijver   op   bezoek   om   te   vertellen   over   zijn   of   haar   
boek!   
Kinderen   ontvangen   per   post   een   boek   via   whatsapp   en   
e-mail   ontvang   je   de   zoom-link.     

  
Ma   (groep   4)   di   (groep   5)   wo   (groep   6)   do   (groep   7/8)   
van   15.30-16.15   uur.     

  
Opgeven   kan   �jdens   de   inschrijfdagen   (ma   23   t/m   26   augustus   van   15.00-17.00   uur)   en   via   meedoen@noordje.nl.   

NOORDJES   KUNSTACADEMIE   
  

De   Kunstacademie   onder   
begeleiding   van   kunstenaar   Nanna   
Lahn   begon   een   paar   jaar   terug   
met   1   groep   en   bestaat   inmiddels   
uit   3   groepen!   Voor   iedereen   die   
van   kunst   kijken   en   kunst   maken   
houdt.   Je   leert   er   van   alles,   en   het   
is   ook   nog   eens   heel   gezellig.     
    

Waar?   
Noordjes   Kazerne   Z,   Zamenhofstraat   14B   

  
Wanneer?   
vrijdag   1   okt   ‘21   t/m   28   jan   ‘22   
Tijd:   6-9   jaar:   15.15   tot   16.15   uur   
Tijd:   10-12   jaar:   16.30   tot   18.00   uur   

  
donderdag   30   sep   ‘21   t/m   27   jan   ‘22   
13-16   jaar:   17.30-19.00   uur   

  
Kosten :     
€   112,50   /   Stadspas?   Vraag   naar   de   
mogelijkheden.   

  
Meedoen?   
Wil   je   mee   of   heb   je   vragen?   Mail   snel   naar   
meedoen@noordje.nl     
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NOORDJE   NAAR   HET   MUSEUM   
  

Noordje   dur�   het   weer   aan   om   
naar   het   museum   te   gaan.   En   na   
Artzuid   in   de   open   lucht   vonden   
we   wel   dat   het   eerste   bezoek   een   
Koninklijk   �ntje   moet   hebben.   In   
het   Koninklijk   Paleis   gaat   
museumdocent   Nanna   Lahn   met   
de   kinderen   naar   de   
tentoonstelling   Grensverkenners.   
In   het   prach�ge   paleis   op   de   Dam   
kom   je   opvallende   en   kleurrijke   
kunstwerken   tegen.     
Een   bijzondere   excursie!     

Waar?   
Koninklijk   Paleis   op   de   Dam   

  
Wanneer?   
Zaterdag   18   september   2021   
  

Tijd:   
10.00   -   15.00   uur   

  
Kosten:   
5   strippen   van   de   Kazerne   Z   strippenkaart   
(=   €1,25).   Inclusief   gra�s   lunch.     

  
Voor   wie?   
Kinderen   in   de   lee�ijd   van   6-13   jaar.   

  
Meedoen?   
Wil   je   mee   of   heb   je   vragen?   Mail   snel   naar   
meedoen@noordje.nl     

NOORDJES   SCHRIJFLAB   BIJ   OBA   BANNE   
  

In   de   OBA   worden   kinderen   
voorgelezen   en   gaan   zelf   aan   
de   slag   met   crea�ef   
schrijven   en   tekenen!   Al�jd   
aan   de   hand   van   een   
bijzonder   thema   en   onder   
begeleiding   van   
kunstenaars,   schrijvers   en   
extra   begeleiders.   

Waar?   
OBA   Banne   

  
Wanneer?   
iedere   woensdag   
  

Tijd:   
15.00   -   17.00   uur   

  
Voor   wie?   
Kinderen   in   de   lee�ijd   van   6-13   jaar.   

  
Meedoen?   
Opgeven   via   de   bibliotheek   in   de   Banne   aan   
de   balie   of   telefonisch   (020-5230900)   of   via   
meedoen@noordje.nl     

NOORDJES   SCHRIJFLAB   -   HUIS   VAN   DE   WIJK   DE   EVENAAR   
  

Ook   bij   Noordjes   
Schrijflab   in   de   Evenaar   
maken   kinderen   hun   
huiswerk   en   gaan   ze  
crea�ef   aan   de   slag.   
Iedere   vrijdagmiddag   is   
een   coördinator   vanuit   
Noordje   met   begeleiders   
aanwezig.   Zij   bieden   een   
mooi   programma   aan   de   
kinderen   uit   de   buurt.   
Om   de   week   wordt   een   
gastschrijver   of   beeldend   

kunstenaar   uitgenodigd,   die   een   speciale   gastworkshop   gee�   en   samen   
met   de   begeleiders   het   programma   uitvoert.   

Waar?   
HvdW   de   Evenaar   

  
Wanneer?   
iedere   vrijdag   
  

Tijd:   
15.00   -   17.00   uur   

  
Voor   wie?   
Kinderen   uit   groep   4   t/m   8.   

  
Meedoen?   
Opgeven   via   meedoen@noordje.nl     
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