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 Noordjes Schrijflab 

 Ken jij Noordjes Schrijflab al? Op maandag t/m donderdag zijn kinderen uit 
 groep 4 t/m 8 van harte welkom in ons Schrijflab. Samen met Noordjes 
 enthousiaste begeleiders maak je huiswerk en word je geholpen met taal en 
 lezen. Na de pauze is er al�jd een leuke crea�eve opdracht rondom een thema, 
 zoals geheimtaal verzinnen, emo�cons bedenken, knippen en plakken, je 
 droomhuis ontwerpen en tekenen en nog veel meer. Je kunt één keer in de 
 week komen. Er zijn weer een paar plekjes vrij. Neem voor meer informa�e 
 contact op met  Noordje  of geef je op via meedoen@noordje.nl 

 Noordjes Online Boekenclub 

 Wist jij dat lezen 
 heel gezond is? 
 Niet alleen 
 verbeter je je 
 woordenschat en 
 taalvaardigheid, je 
 kunt je ook beter 
 inleven in de 
 ander en legt 
 gemakkelijker 
 contacten. Maar 

 bovenal is lezen ontze�end leuk. Noordjes enthousiaste begeleiders 
 brengen hun passie voor boeken graag op jullie over. De kinderen 
 ontvangen een kopie van het boek dat we samen lezen per post, hoe leuk 
 is dat! Zit jij in groep 4 t/m 8 en wil je ook meedoen? Stuur dan een mailtje 
 naar  meedoen@noordje.nl  . 

 Waar? 
 Thuis 

 Wanneer? 
 maandag t/m donderdag, a�ankelijk 
 van de groep waarin je zit 

 Tijd: 
 15:30-16:15 uur 

 Kosten  : 
 Geen 

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

 Noordje naar het Museum 

 Zaterdag 19 februari  gaat 
 Noordje naar het Museum  naar 
 de Nieuwe Kerk, midden in 
 Amsterdam, waar alle hippe 
 mensen lopen met grappige, 
 spannende of bijzondere 
 kleren. Kijken en bekeken 
 worden. In de tentoonstelling 
 ‘Maison Amsterdam’ 
 bewonderen we de bruidsjurk 

 van koningin Maxima, zien we straatkleding van merken als Pa�a en 
 ontwerpers als Karim Adduchi en nog veel meer moois en bijzonders. In de 
 middag ga jij zelf een kledingstuk of accessoire ontwerpen, maken en 
 dragen. Word ook een designer en laat je inspireren door de 
 tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. 

 Wanneer? 
 Zaterdag 19 februari 2022 

 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 
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 Noordjes Natuur Academie - nieuw bij Noordje! 

 In navolging van het succes 
 van Noordje in 't Wild 
 organiseren we dit jaar voor 
 het eerst Noordjes Natuur 
 Academie. Tijdens deze 
 verdiepende cursus leer je 
 van ontwerper en Noordje 
 docent Nienke Sybrandy 
 alles over kunst, de natuur 
 en duurzaamheid. Zo maak 
 je bijvoorbeeld zelf je 
 kwasten, schilder pigmenten 
 en papier voor je gaat 
 schilderen. Noordjes Natuur 
 Academie is er drie keer op 
 vrijdagmiddag en start op 11 
 februari. Je kunt je 
 aanmelden voor de hele 
 cursus of per les. 

 Waar? 
 Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 
 14B 

 Wanneer? 
 11 en 18 februari & 4 maart 2022 van 
 15:00-17:00 uur 

 Kosten  : 
 € 7,50 per les. Stadspas? Vraag naar de 
 mogelijkheden. 

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

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

 Noordjes Kunstacademie 

 Noordjes Kunstacademie gaat op 10 
 maart a.s. weer van start! Tijdens deze 
 voorjaarscursus onder leiding van 
 beeldend kunstenaar en Noordje 
 docent Nanna Lahn leer je in 15 lessen 
 verschillende teken- en 
 schildertechnieken en oefen je met 
 diverse materialen. Daarnaast gaan we 
 op excursie naar een museum en 
 werken we toe naar een exposi�e van 
 je studies en werken bij Noordje. 

 Er zijn nog enkele plekjes vrij. 

 Waar? 
 Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 
 14B 

 Wanneer? 
 vanaf 10 maart 2022 
 Iedere donderdag 17:30-19:00  - 12+; 
 Iedere vrijdag 15:15:16:15  - 6+; 
 16:30-18:00 - 10+ 

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

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