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De Tandem - Forumzaal

Donderdag 16.15u - 17.15u

20/10 - 10/11 - 24/11 - 08/12
15/12 - 22/12 - 12/01 - 19/01

Tweede tem vierde leerjaar
Max 12 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 24,00

Omnisport

"Actief zijn en bewegen na schooltijd om

zo op een laagdrempelige manier te

proeven van verschillende sporten."



 

 

 

 

 

Omnisport @ 
De Tandem

De Tandem - Forumzaal

Dinsdag 16.15u - 17.15u

18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11
22/11 - 06/12 - 13/12 - 20/12

2de kleuter - 1ste leerjaar
Max 12 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 24,00

"Door jonge kinderen op een leuke en

ontspannende manier te laten bewegen, willen 

we hun motorische ontwikkeling stimuleren."

Multimove



 

 

 

 

 

"In onze legostudio willen we kinderen na

schooltijd te ruimte geven om te bouwen,

experimenteren, een project uit te werken."

De Tandem - Legoklas

Dinsdag 16.15u - 17.15u

15/11 - 22/11 - 29/11
06/12 - 13/12 - 20/12

3de tem 6de leerjaar
Max 10 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00

Legoclub



 

 

 

 

 

"Fitness for kids laat kinderen kennis maken

met fitness in een verantwoorde setting.

Leniger, sterker en meer zelfzeker worden

staat voorop in een plezant uurtje sporten."

Omnisport @ 
De Tandem

Context - Gym

Dinsdag 16.00u - 17.00u

18/10 - 25/10 - 08/11 
22/11 - 06/12 - 13/12

Vierde tem zesde leerjaar
Max 10 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00

Fitness 
4 kids



 

 

 

 

 

"We brengen wetenschap en techniek samen

en gaan samen met kinderen op pad in de

wondere wereld van chemie, mechanica,

elektriciteit, fysica en ... "

Context -  De bonte specht

Donderdag 16.15u - 17.15u

13/10 - 20/10 - 10/11 - 17/11 
24/11 - 01/12 - 08/12 - 15/12

2de tem 4de leerjaar
Max 12 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 24,00

Team
STE(A)M



 

 

 

 

 

"Het lijkt misschien wat spannend of gevaarlijk, maar

toch is boksen een hele leuke vechtsport voor

kinderen. Het is niet alleen is een goede manier om

hun energie kwijt te kunnen, maar ze leren ook goed

samenwerken met andere kinderen en het geeft ze

zelfvertrouwen. Het proberen waard!"

De Tandem - Forumzaal

Maandag 16.00u - 17.00u

17/10 - 24/10 - 07/11
21/11 - 05/12 - 12/12

2de tem 6de leerjaar
Max 12 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00

Kidsboks 

https://www.bokszone.nl/category/boksen/


 

 

 

 

 

"Een verhaal dat voorgelezen wordt heeft

altijd iets magisch. Samen met de voorlezer

verblijft je kind even in een andere wereld,

komt het tot rust en laat het de fantasie de

vrije loop."

De Tandem - Open leercentrum (bib)

Maandag 16.15u - 17.15u

17/10 - 07/11 - 05/12 - 16/01
+ nog 4 sessies in 2023

3de kleuter - 1ste leerjaar
Max 10 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 24,00

Voorlees
club



 

 

 

 

 

"De Leesjury is een leesclub voor kinderen waarin 

 een aantal boeken worden gelezen en activiteiten

georganiseerd worden. Het panel van kinderen

kiest ook hun favoriete boek(en) uit de reeks. Op

die manier worden kinderen ook op een speelse

manier gestimuleerd om (met plezier) te lezen."

De Tandem - Open leercentrum (bib)

Maandag 16.15u - 17.15u

24/10 - 21/11 - 12/12
+ nog 3/4 sessies in 2023

2de - 3de leerjaar
Max 10 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00/24,00

De leesjury  


