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Omnisport @ 
De Tandem

Context 

Donderdag 16.15u - 17.15u

23/03 - 30/03 - 20/04
27/04 - ... 

2de - 4de leerjaar
Max 12 kinderen

€ 3,00 per sessie

Wil jij je kind laten kennismaken met de wondere

wereld van drama en toneel? Via deze sessies

krijgen kinderen de kans om hun creativiteit en

zelfexpressie te ontwikkelen.

Drama - dans 
- toneel



 

 

 

 

 

" Kinderen worden zes weken lang meegenomen in de

wondere wereld van experimenten, proefjes en

demonstraties. Elke week staat een nieuw thema

centraal. En uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de

slag als een echte wetenschapper!"

De Tandem - Eetzaal MB

Maandag 16.15u - 17.15u

06/03 - 13/03 - 20/03
27/03 - 17/04 - 24/04

2de tem 6de leerjaar
Max 24 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00

Science club 



 

 

 

 

 

"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

Maandag 16.00u - 17.00u

20/03 - 27/03 - 17/04
24/04 - 08/05 - 15/05

Derde tem zesde leerjaar
Max 12 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00

Fitness 
4 kids



 

 

 

 

 

"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

21/03 - 28/03 - 18/04
25/04 - 09/05 - 16/05

3de tem 6de leerjaar
Max 10 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00

Legoclub



 

 

 

 

 

" Leren schaken of nog beter kunnen schaken?

Een ervaren en enthousiaste lesgever helpt je

kind verder door een gedifferentieerde

lesaanpak. "

Context -  De bonte specht

Dinsdag 16.15u - 17.15u

21/03 - 28/03 - 18/04
25/04 - 09/05 - 16/05

2de tem 6de leerjaar
Max 12 kinderen

€ 3,00 per sessie
Totaal: € 18,00

Schaak
club


