Leren = eindeloos
Beste leerling, geachte ouders/verzorgers,
Onder het motto ‘Leren = Eindeloos’ worden al vele jaren talloze
workshops georganiseerd waaraan alle leerlingen mee mogen doen.
Voor de brugklas is deelname echter verplicht.
Wij vinden het als school belangrijk dat je naast de reguliere lessen
ook andere dingen leert in een plezierige, ongedwongen sfeer en in een groep waar
leerlingen uit alle brugklassen een plaats kunnen krijgen. Voor het schooljaar
2022/2023 is er weer sprake van een prachtig aanbod van workshops.
Leerlingen kunnen zelf een keuze maken. Wel wil ik je erop wijzen dat een
keuze voor een workshop waar je zelf veel vanaf weet, mogelijk op een
teleurstelling kan uitlopen, omdat heel veel van de activiteit al bekend is.
Bepaalde workshops zijn meer geschikt voor een specifieke groep leerlingen of voor
leerlingen uit de bovenbouw. Dat en meer staat allemaal aangegeven in de
workshopbeschrijving.
De duur van een workshop is in totaal 6 uren, verspreid over 3, 4 of 6
bijeenkomsten. In een enkel geval wordt er een workshop aangeboden tussen de 10
en 12 uren. Deze telt dan voor 2 en deelnemers zijn eventueel vrij van een tweede
workshop. De activiteiten vinden op de vrijdagmiddag plaats na het 6e lesuur, dus
vanaf 13.25 uur.
De vaste regel is dat workshops alleen kunnen doorgaan als er voldoende
belangstelling is. Enkele activiteiten zijn geheel gratis, voor de meeste wordt een
vergoeding gevraagd. Natuurlijk proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden,
daarom draagt de school hierin ook een steentje bij.
Ieder schooljaar wordt het aanbod van Leren = eindeloos opnieuw bijgesteld. Ook
dit jaar zijn de twee docenten die Leren = Eindeloos organiseren, mevrouw Patty
Kuiper en de heer Arjan Koster, erin geslaagd om een zeer gevarieerd
keuzeprogramma samen te stellen.
De ‘spelregels’ staan op de volgende bladzijde vermeld. Is het je niet helemaal
duidelijk of heb je vragen, dan kun je altijd bij de organisatoren terecht. Verder vind
je in deze brochure ook een volledige omschrijving van alle activiteiten afzonderlijk.
Van mijn kant wens ik je enorm veel plezier toe, want leren = eindeloos (leuk).
Sonja van der Wijk,
Directeur-bestuurder
Stellingwerf College.

De spelregels:
Let op: Leerlingen uit andere klassen dan de brugklas moeten eraan
denken dat de keuze voor dezelfde workshop als in het eerste jaar
teleurstellend kan zijn omdat de workshop meestal een herhaling is en
geen vervolgcursus!
Leerlingen uit de brugklas volgen verplicht twee workshops per jaar, maar moeten
altijd intekenen op 5 workshops.
Sommige workshops tellen dubbel i.v.m. de duur van de bijeenkomsten. Dit wordt op
het inschrijfformulier en in het boekje aangegeven.
Er wordt net als bij de gewone lessen een absentielijst bijgehouden. Ongeoorloofd
verzuim is beslist niet toegestaan en wordt gemeld bij de afdelingsleider.
De workshops worden verdeeld over vier perioden van het schooljaar 2022/2023
Blok 1:

van 4 november 2022 t/m 16 december 2022

Blok 2:

van 13 januari 2023 t/m 17 februari 2023

Blok 3:

van 24 februari 2023 t/m 14 april 2023

Blok 4:

van 12 mei 2023 t/m 7 juli 2023

Overzicht van de aangeboden workshops

Aangeboden workshops:

Eigen bijdrage:

Aquarelleren (waterverf)
Banketbakken ‘bakkerij Nijstad’
Basketbaltraining
Boogschieten
Breien
Fitness / cardio
Freerunnen
Haken
Handlettering
HipHop Dance
In Kannen en Kruiken - High Tea
IQ Challenges (denkspelletjes)
Jeu de Boules / Petanque
Kalligraferen
Karikatuurtekenen
Kickboksen
Klimmen in klimwand
Korfbal
Kunstgeschiedenis
Longboarden
Looptraining
Midgetgolf
Mobiel-fotografie
Mountainbiken voor beginners (eigen mountainbike)
Mountainbike huren € 5.- per keer
Nask-proefjes
Odrie radioprogramma maken
Portrettekenen
Schaken (streep door: beginner / gevorderd)
Schilderen op doek (met acrylverf)
Schoonheidsverzorging
Tennis en padel
Trompet spelen
Visagie
Voetbalscheidsrechter en assistenten
Website bouwen
Woefwijs
Yoga
Zingen (Deze workshop telt voor 2 blokken)
Streep door: Ik wil wel / niet een workshop in blok 3 of 4

Geen
€20,Geen
Geen
Geen
Geen
€ 15,Geen
Geen
Geen
€ 20,Geen
Geen
€ 15,Geen
€ 17,50
Geen
Geen
Geen
€ 5,Geen
Geen
Geen
Geen/€ 20.(4x huur fiets)
Geen
Geen
Geen
€ 10,Geen
€ 25,€ 15,Geen
€ 20,Geen
Geen
€ 50,€ 15,Geen

Bijeenkomsten/
duur:
6 x 1 uur
3 x 2 uur
6 x 1 uur
5 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
5 x 1¼ uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
5 x 1¼ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
9 x 1½ uur

Aquarelleren

Kosten: geen
Locatie: Stellingwerf College

Banketbakkerij
In deze workshop maak je kennis met banketbakkerij Nijstad.

Zij gaan jullie o.a. leren om de volgende lekkernijen te maken:

•
•
•
•

boterkoek
moorkoppen
spritsen
amandelspeculaas

De workshop gaat plaatsvinden in de bakkerij van “Nijstad”.
In 3 bijeenkomsten van 2 uren proberen echte bakkers jullie de kneepjes van het vak bij te
brengen

We beginnen om 13.35 uur.

Wij wensen jullie heel veel bak- en eetplezier.

3 bijeenkomsten van 2 uren
Plaats: Bakkerij Nijstad in de Stationsstraat
Kosten: € 20,-

Basketbaltraining

Wil jij leren basketballen, of vind je
het leuk en wil je beter worden?

Doe dan vooral mee!

In de zes lessen behandelen we de
basis en regels van het spel, leren
we je schieten, dribbelen, passen
en lay-ups maken en ervaar je hoe
een echte wedstrijd voelt. En
misschien duikt er wel een nieuwe
Lebron James op!

Clinic wordt gegeven door trainers
en spelers van de
Basketbalclub uit Oosterwolde

Plaats: Gymzaal Stellingwerf College
Kosten: Geen
Benodigdheden: Gym/sport kleding

Boogschieten

Wil jij de nieuwe Wilhelm Tell van het Stellingwerfcollege worden of zie jij jezelf als
de Robin Hood van onze school.
Geef je dan op voor een workshop Boogschieten.
Onder leiding van een van onze LO docenten wordt jullie geleerd hoe je in de roos
kunt schieten of er zo dicht mogelijk bij te komen.
In onderlinge competitie gaan jullie uitmaken wie de beste schutter van jullie
workshop wordt.

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: Geen

Breien

Bij de workshop BREIEN leer je recht
en averecht breien, meerderen en
minderen.
Je kunt beestjes of een beanie breien.
Je mag ook je eigen patroon
meenemen.

De workshop wordt gegeven door Lidie
Hulst.

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: Geen

Fitness/Cardio

Een luxe bij onze gymlocatie: een echt fitness honk.
Hierin hebben we een aantal krachtapparaten, maar ook kan er gewerkt worden aan
cardioapparatuur (lopen, fietsen, crossen en roeien).
Heb jij de stap naar een sportschool nog niet durven zetten, dan kan deze workshop
voor jou een eerste begin zijn.
Ontdek of je werken met gewichten of werken aan je conditie op deze manier prettig
vindt.
Een docent helpt je mee om op je eigen niveau te sporten en hoe je in 6 weken een
programma voor jezelf kunt opbouwen.

Plaats: fitnessruimte Stellingwerf College
Kosten: geen

Freerunnen
Freerunning is een spectaculaire sport, waarbij je zo snel mogelijk verplaatst over én
met obstakels. Door deze sport krijg je als deelnemer het ultieme gevoel van
vrijheid, lichaamscontrole en kracht. De obstakels, die je tegenkomt, worden
uitdagingen en zo leer je steeds beter te freerunnen. Het is de bedoeling, dat je met
vloeiende bewegingen beheersing krijgt over het bewegen in je omgeving. Dit kan
door trucs en adembenemende salto’s. En dat maakt freerunnen zo vet! Het is voor
zowel jongens als meiden.

De workshop wordt gegeven door Stijn Gritter. Hij is gediplomeerd trainer en kan jou
op een veilige manier van alles leren. Denk hierbij o. a aan sprongen en flips
(salto’s). Dit kan met hulp of zonder hulp. Ieder kan op zijn eigen niveau hieraan
meedoen.

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 15,-

Haken

Tijdens de workshop HAKEN leer je
hoe je met garen en een haaknaald kunt
werken.
Na de eerste bijeenkomst hebben
‘lossen’, ‘vasten’ en ‘stokjes’ een heel
nieuwe betekenis.
De volgende keren maak je kleine
werkstukjes. Je mag ook een patroon
meenemen of een eigen ontwerp
maken.

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: Geen
Docent: mevr. Hulst

Handlettering
Handletteren is het met de hand tekenen van mooie letters. Niet het sierlijk schrijven,
want dat noemen we ‘kalligraferen’.
In deze digitale tijd is handwerk weer helemaal hip! Wat je maakt is uniek en hoeft
niet perfect te zijn.
We gaan veel oefenen met schetsen van verschillende soorten mooie letters. Je leert
het tekenen van ‘banners’, 3D-letters, een mooie tekst om in kunnen te lijsten,
verschillende technieken, kadersen letterstijlen.
We maken eerst een ontwerp in potlood en daarna werken we dit uit in fineliner.

Kosten: Geen
Plaats: Stellingwerf College

Hiphop Dance

We zouden het erg leuk vinden als je onze workshop hiphop zou willen volgen!

Hiphop
Sinds de komst van hip hop hebben jongeren de dansstijl massaal
omarmd, maar wat is hip hop dansen nou precies? Wat hip hop zo
speciaal en populair maakt, is dat er geen standaard regels of technieken
zijn. Iedereen kan zijn eigen versie van hip hop dans creëren. De dansstijl
blijft zich ook nog steeds ontwikkelen en is de basis voor de substijlen:
popping, locking, waving, housing, breakdancing, wacking, krumping,
bonebreaking en new style.

.

Plaats: De balletzaal van het Stellingwerf College
Kosten: Geen

In kannen en kruiken - High tea

Wil jij ook zo graag leren hoe je zelf een High tea kunt voorbereiden? Dan is deze
workshop iets voor jou!
Elke week maken we weer een ander hapje / gerechtje.
We hebben 4 bijeenkomsten van 1½ uur
De workshop is bij ‘in Kannen en Kruiken’. Kijk voor meer informatie over ons op
onze website.

De kosten: € 20,Tot snel!
Team ‘in Kannen en Kruiken’

IQ Challenges (denkspelletjes)

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen

Jeu de
boules
In 4 bijeenkomsten van 1,5 uur leer je de
basis van het Jeu de Boules spel,
eigenlijk Petanque genoemd.
De regels, begrippen en technieken van
de sport.
Bij school hebben we geen officieel
terrein, maar als basis is het sportveld
goed genoeg. In overleg gaan we de 3e
en/of 4e les eventueel naar Langedijke (15
minuten fietsen) waar twee Petanquebanen liggen.

Plaats:

Langedijke

Kosten:

Geen

Er is plek voor maximaal 12 leerlingen.

Kalligraferen

Ben jij creatief en wil jij de kaart, gedicht of werkstuk net iets extra`s geven?

Dat kan: met Kalligrafie
In 6 lessen kun je de beginselen hiervan leren.
De cursus wordt gegeven door mevr. Agaath van Veenen-Bosma

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 15,Opmerking: ben je linkshandig, geef dit dan even op tijd door aan mevr.
Kuiper of dhr. Koster. Wij zorgen dan dat je een goede kalligrafeerpen
krijgt!!

Karikatuurtekenen

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen
Tijdstip: 13.25 – 14.25 uur

Wil je op een leuke en veilige manier een vechtsport beoefenen, je zelf toetsen op je
conditie, doorzettingsvermogen en vaardigheden binnen de vechtsport? Schrijf je dan
zo snel mogelijk in voor de naschoolse activiteit kickboksen!
Docent: Gerry Loupatty
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 17,50

Klimmen
In onze gymlocatie hebben we ook de beschikking over een mooie klimwand.
In deze workshop word je de eerste kneepjes van deze uitdagende sport bijgebracht
door een van de gymleraren.
Er wordt gewerkt in 3-tallen. We hebben natuurlijk de klimmer zelf, die moet gezekerd
worden en in het begin werken we ook nog met een back-up, om het allemaal veilig
te laten verlopen.

Je leert de technieken, hoe je moet werken met benen, armen en vingers.
Verder leer je om gebruik te maken van je ledematen om jezelf goed in balans te
houden als je op hoogte zit. En…………..hoe gaan we weer naar beneden en hoe kan
degene die aan het zekeren is ervoor zorgen dat er veilig geklommen en gedaald
wordt.
Zorg dat je in sportieve kleding, met zaalschoenen werkt.

Plaats: gymlokaal Stellingwerf College
Kosten: geen

Korfbal

Wil jij jouw korfbaltalent verder ontwikkelen?
De gevarieerde trainingen bestaan uit:
-

Een betere aanvaller worden
Verdedigend de baas worden
Rebounden en teamgenoten vrijspelen
Schotspelletjes (winnen)
Plezier maken

Zelf heb ik jarenlange ervaring als speler in de overgangsklasse. Ook verzorg ik al jaren trainingen &
clinics bij korfbalclubs en heb ik een lange tijd de beste talenten van
het Noorden onder 17 jaar onder mijn hoede gehad.

Praktische zaken:
Tijdstip:
blok 4
Tijdsduur:
4x 1,5 uur
Locatie:
Sporthal SWC
Materiaal:
Sportkleren (zaal)
Docent:
Meneer
Koopmans

Kosten:

geen

Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis in 6 lessen
Tijdens kunstgeschiedenis worden schilderijen, beelden, architectuur en andere kunstwerken per
periode bekeken en besproken. Er zijn zes periodes in de
kunstgeschiedenis te onderscheiden die per les aan bod komen:
Prehistorie
Middeleeuwen
Renaissance
Vroeg moderne geschiedenis
Moderne geschiedenis
Hedendaagse kunst
Dus is tekenen jouw favoriete vak op school, ga jij graag naar musea,
houd je ontzettend van Andy Warhol of ben je vooral gek op Vincent
van Gogh, Rembrand van Rijn of Frida Kahlo én ben je zelf ook een beetje creatief of wil je dat worden.
Kom dan gezellig naar de lessen kunstgeschiedenis!

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen

Longboarden

Cursus Longboarden
Wat is het?
Misschien ken je het nog wel van
De introductie/sportdag van dit
schooljaar: Longboarden. Op een
lang skateboard zoek je balans en
probeer je vaart te maken door
te steppen.
Wat leer je?
Tijdens de cursus leer je:
-

Steppen
Balanceren
Bochten maken
Lange afstanden boarden
Trucjes

Is het geschikt voor mij?
Het longboarden is voor iedereen met een
beetje balans toegankelijk. Tijdens de eerste
lessen verbeteren we vooral de balans en de
techniek. Dat iemand beter is dan de andere,
maakt niks uit. Voor iedereen is voldoende
uitdaging.

Benodigdheden: Sportkleding en
geschikt schoeisel (platte zool)
Normale kleding mag, maar
trainingsbroek wordt geadviseerd.
Locatie: Oosterwolde (starten bij
de Slatten 32 (Plaza Sportiva)
Duur: 4 lessen van 80 minuten.

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 5,Docent: Frank Driessen

Looptraining
Trainer Jan Bult van loopvereniging Invictus gaat jullie op vrijdagmiddag training geven
in hardlopen.
Waar kun je aan denken?
•
•
•
•
•
•

Coördinatieoefeningen
Loopscholing (techniek)
Looptraining
Sprinttraining
Intervaltraining
Duurtraining

De trainingen worden in spelvorm aangeboden en vinden in de buitenlucht plaats.
Kleding: sport-/loopschoenen en sportkleding.

Plaats: Start vanaf kleedkamers LO Stellingwerf College
Kosten: geen

Midgetgolf

Wil jij wel eens iets meer weten over deze sport?
Kom jij toevallig uit Appelscha of vind je het niet erg om naar Appelscha te fietsen?

Geef je dan op voor deze workshop!

In 6 lessen kun je leren dat midgetgolf een echte sport is en dat je het naast recreatief ook
op wedstrijdniveau kunt spelen.

Door vrijwilligers van de midgetgolfclub uit Appelscha worden je technieken en spelregels
bijgebracht. Verder leer je iets over de effecten van verschillende balletjes, spelen met
verschillende soorten sticks en worden de banen moeilijker of makkelijker gemaakt d.m.v.
hindernissen en obstakels.
Daarnaast leer je spelen op banen met verschillende soorten ondergrond.

Plaats: midgetgolfbanen in Appelscha (Bosberg 4)

Kosten: geen

Mobiel-fotografie

Betere foto’s maken met je mobiel
Basiscursus mobiel - fotografie

De beste camera is de camera die je altijd bij je hebt en dat is vaak je eigen smartphone.
In deze cursus geven wij praktische tips om betere foto’s te maken en krijg je informatie over
de belangrijkste aspecten van fotografie. En daarmee krijg je dus ook een basiscursus
fotografie waar je ook veel aan hebt, als je later besluit om toch met een “echte” camera aan
de slag te gaan.
Gemiddeld worden slechts 10% van de cameramogelijkheden benut van je smartphone.
Deze cursus helpt je om het maximale uit je smartphone te halen, waardoor je betere foto's
zult maken.
We gaan het hebben over de bediening van de camera (oa scherpstelpunt en andere
instellingen), over compositie, over apps die iets toe voegen en over bijzondere lichtsituaties
en hoe daar mee om te gaan.

Eling Homminga
Sven Bergsma (Ath. 6)

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen

Mountainbiken voor beginners.

Wat heb je nodig?
Mountainbike
Helm verplicht
Heb je dit niet, maar je wil toch graag meedoen, dan kun je een mountainbike huren
voor € 5,- per keer bij fietszaak Kramer in Appelscha. Dit wordt dan voor je geregeld.
De eerste keer worden de fietsen op school gebracht en start je vanaf school met
een mooie oefentocht.
Let op! Les 2,3 en 4 start je vanaf fietszaak Kramer in Appelscha. Hier staat dan je
eventueel gehuurde fiets voor je klaar.
Je dient daar dan zelf heen te gaan.
Belangrijk is natuurlijk een goed
humeur en wilskracht. Verder zijn
een bidon en sportkleding handig.
Wat gaan we doen?
We gaan oefenen op het betere klimwerk, maar bochtentraining, sprinten
en fietsbehendigheid behoren ook tot de training!
De eerste les zal zijn in het park in Oosterwolde maar de andere keren word je
verwacht in Appelscha en gaan we op de echte mountainbike-route.

Plaats:
Kosten:

1e keer vanaf school, andere keren vanaf mountainbike route Appelscha
geen (bij eigen bike en helm) of huurfiets en helm € 5,- per keer

NaSk proefjes

Wat gaan we o.a. doen:
- Bruisbal maken voor in bad;
- Tandpasta maken;
- Popcorn maken;
- Mayonaise maken;
- Shampoo maken.

Meld je aan voor de workshop
“NaSk Proefjes”.
Locatie:
Kosten:

Stellingwerf College
Geen

Odrie radioprogramma maken

Heb je altijd al willen weten hoe radio werkt?
Wil je bezig met muziek, teksten en/of techniek bij de radio?
Wil je, samen met anderen, je eigen radioprogramma
maken?
Meld je dan aan voor de gratis Workshop Programma
maken bij Lokale Omroep Ooststellingwerf: Odrie
Waar? In de studio van Odrie. (in het voorhuis van De Miente aan de
Snellingerdijk 39 in Oosterwolde.)

www.omroepodrie.nl
Kosten: geen

Portret tekenen

Portret Tekenen
Heb je altijd al een zelfportret willen maken of een portret van een dierbare?
Dat kan in deze 6 weekse cursus op de vrijdagmiddag! In deze cursus geef ik, Birgit, uitleg over
hoe je de basisonderdelen tekent van het gezicht, hoe je een gezicht vormgeeft en leer ik je
technieken om het gezicht plastisch/ echt te laten lijken.

Ik ben Birgit Hoogenkamp en ik loop stage op het Stellingwerfcollege. Zelf studeer ik aan de
Kunstacademie, Minerva, en in mijn vrije tijd maak ik portretten van dierbare, idolen en heel
soms mijzelf...
Als je deze cursus kiest, ga je ik je de komende 6 weken begeleiden in het proces en gaan we
samen prachtige portretten maken!
Het enige wat je mee moet nemen is een setje grijze potloden (H, HB,B).

Wat gaan we in deze 6 weken doen?
Les 1: Uitleg over de opbouw van het portret.
Oefenen met onderdelen tekenen.
Les 2: Oefenen met onderdelen tekenen.
Les 3: Oefenen met onderdelen tekenen met behulp van licht-donker. (plastisch)
Les 4: Opbouwen van je gekozen portret.
Les 5: Opbouwen en inkleuren van je gekozen portret.
Les 6: Portret afmaken en signeren.

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen

Schaken
Schaken is een denksport die weer helemaal “hot” is.
Het leeft weer onder de kinderen.
Wil jij met deze sport kennis maken of zou je er beter in willen worden, dan liggen er
mogelijkheden voor jou in deze workshop.

Goede schaaktrainers gaan je tips geven om je tegenstander “schaakmat” te zetten
of hoe je een bijna verloren wedstrijd kunt omdraaien tot winst.
Zet jij je hersenen op vrijdagmiddag ook nog even lekker actief aan het werk?

Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 10,Geef op het inschrijfformulier even duidelijk aan of je beginner bent of al
vaker geschaakt hebt (gevorderd).

Schilderen op doek
Lijkt het je leuk om te leren schilderen met acrylverf op een echt doek? Dan is deze
workshop echt iets voor jou!

Na deze workshop weet je o.a. meer over technieken, mengen en verdunnen van
acrylverf en loop jij aan het eind met je eigen schilderij weg!
De workshop wordt gegeven door mevrouw Francke.

Locatie: Stellingwerf College
Kosten: geen

Schoonheidsverzorging

In 5 bijeenkomsten kun je leren hoe je om moet gaan met je lichaam.
Er wordt je eerst iets verteld over de huid. Er zal gekeken worden naar je eigen huidtype,
waarna je geleerd wordt hoe jij je eigen huid het best kunt reinigen. Dit gaan we dan
natuurlijk allemaal op onszelf toepassen. Ook ga je leren een masker aan te brengen.
De andere middagen zullen als onderwerp 'nagels', 'make up' en ‘voetverzorging’ hebben.
Janine van Olphen uit Oosterwolde zal deze workshop verzorgen.
Er kunnen maximaal 14 leerlingen meedoen, iedereen kan inschrijven.

Plaats:
Kosten:

Stellingwerf College
€ 25,- (5 bijeenkomsten)

Tennis en Padel

Maak kennis met Tennis & Padel
Tennis is bij de meesten wel bekend. Het lijkt makkelijk maar dat valt in de praktijk
soms wat tegen.
Naast tennis komt het spel “Padel” behoorlijk in opkomst. Het is eigenlijk een
combinatie van tennis, squash en beachball. Je speelt het 2:2 op een baan met 4
glazen wanden. Het gebruik maken van deze wanden om de baan geeft het spel een
extra dimensie.

TCO oftewel Tennis Club Oosterwolde biedt een kennismaking met tennis en padel
aan.
In 6 bijeenkomsten leer je de fijne kneepjes van beide sporten.
Onder deskundige leiding leer je ook serveren, want daar begint het spel mee.
TCO heeft gravel en kunstgras dus bij alle weersomstandigheden kan er gespeeld
worden.
En het einddoel is natuurlijk samen met je vriend of vriendin een mooi wedstrijdje
tennis en padel te spelen.
Docent: Joachim Minnaert

Kosten: € 15,Plaats: Tennisbanen TCO

Trompet spelen

Brugklassers opgelet!
Een leven zonder muziek is bijna niet denkbaar. ledereen luistert naar muziek of
maakt het misschien zelf wel. Het is leuk om samen muziek te maken, samen te
zingen of in een band of in een orkest te spelen.
Op het Stellingwerf College kun je je het komende schooljaar voor het eerst
inschrijven voor trompetles! Daarin leer je samen met je klasgenoten trompet spelen
terwijl je meteen het gevoel hebt dat je in een orkest speelt.
Op vrijdagmiddag om 13.30 uur wordt er op school een cursus van 6 lessen
aangeboden om de beginselen van het trompetspelen onder de knie te krijgen. De
instrumenten worden geleverd door Kunst & Coo en blijven op school liggen.

Lestijd: vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen

Visagie
Wat is visagie?
Visagie houdt zich bezig met het accentueren van de sterke kanten van het gezicht
en de minder sterke kanten te camoufleren of te corrigeren.
Door het aanbrengen van make-up probeer je een positieve bijdrage aan het uiterlijk
te leveren.
Je leert tijdens deze lessen basisvaardigheden zoals: wenkbrauwen tekenen, een mond
omlijnen, ogen accentueren etc. etc.
Tevens wordt je geleerd toneelspelers te schminken voor een bepaald toneelstuk of
musical.

Mevr. J. Stoker gaat de lessen verzorgen.

Plaats:
Kosten:

Stellingwerf College
€ 20,-

Deze workshop bestaat uit 4 bijeenkomsten !

De voetbalscheidsrechter en zijn/haar assistenten
‘Waarom is het leuk om voetbalscheidsrechter te zijn?’

De cursus duurt 4 x 1,5 uur. Je komt meer te weten over de 17 regels van het
voetbalspel. Iedere les is opgedeeld in 2 lesuren (1 lesuur theorie en 1 lesuur
praktijk).
We beginnen steeds met de theorie in een leslokaal en we eindigen met een potje
voetballen in de gymzaal. Daar gaan we wat we geleerd hebben toepassen.
Je bent tijdens het voetballen afwisselend scheidsrechter, assistent of speler.
Benodigdheden: sportschoenen

Cursusleider: Taco Hofland
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen

Website bouwen

Website bouwen

Je hebt vast wel eens een website bezocht, maar hoe werkt dat eigenlijk?
Bij deze cursus krijg je een kijkje achter de schermen en ga je zelf aan de slag.
Samen maken we iets waar je trots op kunt zijn, zonder dat “programmeren” of
hoe dat ook werkt. Iedereen kan hier iets leren, zonder of met voorkennis.
Niet elke les zitten we achter de computer, neem vooral ook je etui mee.
Zie ik je dan binnenkort?

Kosten: geen
Plaats: Stellingwerf college
Docent: Jelle Bos

WoefWijs
Workshop ‘Samenwerken met je hond’
Wat gaan we doen?
Tijdens deze workshop gaan we op een leuke, hond-vriendelijke manier
aan de slag. Daarvoor gaan we ons eerst kort verdiepen in hoe een hond
eigenlijk leert, wat je daar bij nodig hebt en hoe je je hond zo ver kunt
krijgen dat hij dat doet. We gaan natuurlijk ook kijken naar wat je zou
willen leren met je hond. Wanneer de basisvaardigheden er goed inzitten,
kunnen we wat meer uitdagende oefeningen gaan aanleren. Denk daarbij
ook aan sport en spel. Wie weet kan jouw hond straks op commando een
rondje om je heen lopen, op een krukje gaan staan of een ander leuk
kunstje.

Wat heb je nodig voor deze workshop?
- Een sociale hond. Dat wil zeggen; een hond die niet (extreem) bang is
voor andere mensen of andere honden.
- Toestemming van de eigenaar van de hond die je graag mee wilt nemen.
- Beloningskoekjes en/of favoriet speeltje. En een lijn van 1,5 tot 2m.
- Een goed humeur 😊
Door wie wordt de workshop gegeven?
De workshop wordt gegeven door Robin Cossee, Kynologisch Instructrice
en eigenaresse van Hondenschool WoefWijs. Naast de hondenschool, werk
ik met veel plezier op een zorgboerderij.
Ik heb bovendien de basiscursus Hondenbegeleider AAI/DOI bij Martin Gaus
mogen volgen.
Hondenschool WoefWijs geeft les in regio Diever en Boijl en er wordt
gewerkt op een manier die leuk is voor zowel hond als baas.
Je hebt van 13.25 tot 13.50 uur de tijd om je hond op te halen/ laten
brengen.
Starttijd: 13.50 uur
6 bijeenkomsten
Waar: sportveld LO
Kosten: € 50,-

Yoga
Heb jij ook soms schoolstress, concentratieproblemen of zou je aan
je zelfvertrouwen willen werken? Geef je dan snel op voor
jongerenyoga!!
Waarom meedoen? Soms ervaar je dat je op school moet presteren of kan je
je moeilijk concentreren of ben je op zoek naar een eigen identiteit. Dit kan een
hoop stress veroorzaken. Yoga kan dan een rustpunt zijn in jullie drukke agenda.
De focus in de les kan liggen op meer contact met jezelf maken, ontspanning en
ademhaling.
Yoga bevordert onder andere de concentratie. Deze wordt beter en langer.
Yoga bevordert het helder denken en levert zo een grote bijdrage aan het leren.
Yoga bouwt een gevoel van zelfvertrouwen op en draagt bij aan het ontwikkelen
en behouden van een positief zelfbeeld.
Ervaringen van deelnemers jongerenyoga;
– dat je ondanks proefwerkstress op school je veel rustiger voelt;
– dat je veel beter kan concentreren met leren en dat het daardoor dus sneller
gaat;
– en je fysiek soepeler voelt.
Hoe ziet een les eruit?
Een jongerenyoga les bestaat uit een warming-up, mindfulness, yogahoudingen,
samenwerkingsoefeningen en een eindontspanning. Vaak wordt er gebruik
gemaakt van een thema als bijvoorbeeld Zelfvertrouwen, Ontspanning. De
fysieke houdingen versterken de spieren, waardoor je kracht toeneemt en
conditie verbetert. Daarnaast verhogen de yogahoudingen je flexibiliteit en
helpen ze je ontspannen. Je komt meer in contact met je lichaam, waardoor je
zelfvertrouwen groter wordt en je lekkerder in je vel zit. Door tijdens de
houdingen aandacht aan je ademhaling te geven kun je je losmaken van de
gedachten die door je hoofd gaan. Hier wordt je kalm en rustig van en leer je
beter omgaan met je emoties.

Tijd; 13.30-14.30 uur (6 lessen)
Plaats; Yogastudio De Zonnegroet (Brinkstraat 7B)
Docent; Esther van den Berg

Zingen

Kosten: Geen
Plaats: Stellingwerf College
9 bijeenkomsten.
Deze workshop telt voor 2!
Geef op het inschrijfformulier aan of je eventueel nog wel of
liever niet nog een andere workshop in blok 3 of 4 wilt volgen.

