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
2017/2018 is er weer sprake van een prachtig aanbod van workshops.
Leerlingen kunnen zelf een keuze maken. Wel wil ik je er op 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 meeste activiteiten vinden op de vrijdagmiddag plaats na het 6e
lesuur, dus vanaf 14.00 uur. Bij wijze van uitzondering wordt er uitgeweken naar een
andere middag in de week, of naar periode later in het schooljaar vanwege de
weersomstandigheden.
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 Marjolein
Oudega en de heer Arjan Koster, er in 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.
Enkele 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 2017/2018
Blok 1:

van 3 november 2017 t/m 15 december 2017
0p 17 november worden er geen workshops gegeven i.v.m.
Jeugddanstheater.

Blok 2:

van 12 januari 2018 t/m 23 februari 2018
Mocht er een keer een workshopmiddag uitvallen, dan wordt
23 februari gebruikt als inhaaldatum

Blok 3:

van 9 maart 2018 t/m 20 april 2018
30 maart vervalt i.v.m. Goede vrijdag
27 april vervalt i.v.m Koningsdag

Blok 4:

van 18 mei 2018 t/m 29 juni 2018
Mocht er een keer een workshopmiddag uitvallen, dan wordt
29 juni gebruikt als inhaaldatum

Overzicht van de aangeboden workshops
Aangeboden workshops:

Kosten:

Acrogym voor beginners
Banketbakkerij
Basketbaltraining
Boetseren
Boogschieten
Brainfood-tapas-kookworkshop
Computer bouwen
Creatief schrijven
Creatief weven
Dance Dance Dance (Clarette en Leon)
Dancehall
Debatteren
Eten uit de natuur
Fitness / cardio
Fotografie
Golf
Improvisatie
Italiaans koken (telt voor 2 workshops)
Streep door: wil wel/geen 2e workshop volgen
It’s all about English!
Judo voor beginners
Kalligraferen
Keyboard-class (alleen in overleg is 2e workshop mogelijk)
Kennismaken met het paard
Kickboksen
Klimmen
Lekkernijen maken
Looptraining
Luchtdruk schieten
Mindfulness (telt voor 2 workshops)
Streep door: wil wel/geen 2e workshop volgen
Moderne kunst
Mountainbiken voor beginners (eigen mountainbike)
Mountainbike huren € 5.- per keer
Natuurtochten
Paddenstoelen en zwammen
Popkoor/Teens4Fun
Schaken (streep door: beginner / gevorderd)
Scheidsrechter en zijn assistenten
Schoonheidsverzorging
Scrapje foto`s
Snorkelen
Spinnen
Striptekenen
Tennis
Themagericht koken
Trendy sporten
Voetbaltechniek training voor beginners
Visagie
Vogels spotten
Yoga

€ 5,€ 20,Geen
€ 7,50
€ 5,€ 30,€ 5,Geen
€ 30,€ 25,Geen
Geen
€ 5,Geen
Geen
€ 35,Geen
€ 15,-

Bijeenkomsten
/duur:
6 x 1 uur
3 x 2 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
5 x 1 uur
6 x 1 uur
3 x 2 uur
6 x 1 uur
6 x 1 - 1½ 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
6 x 1 uur
4 x 2½ uur

Geen
Geen
€ 15,Zie boekje
Geen
€ 25,Geen
€ 40,€ 5,€ 10,€ 15,-

6 x 1 uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
Zie boekje
4 x 1,5 uur
6 x 1 uur
5 x 1¼ uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
12 x 1 uur

€ 7,50
Geen/€ 25.- (5x huur
fiets)
€ 10,Geen
Geen
€ 15,Geen
€ 25,€ 15,€ 20,€ 30,€ 5,€ 15,€ 10,€ 7,50
Geen
€ 20,Geen
€ 20,-

6 x 1 uur
5 x 1½ uur
3 x 2 uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
5 x 1¼ uur
6 x 1 uur
6 x 45 min.
6 x 1 - 1½ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur
6 x 1 uur
4 x 1½ uur
4 x 1½ uur
6 x 1 uur

Acrogym voor beginners
Allemaal Theatrobatics gezien in Holland’s got talent?
Een prachtige acroshow!
Wil je weten of er een acrobaat in jou schuilt?
Probeer dan met Leren is Eindeloos een workshop Acrogym.
Acrogym is een combinatie van dans, acrobatische kunstjes en turnen. Het is
weggelegd voor meisjes en jongens. Het is een teamsport waarbij je in groepjes van
twee of drie werkt.
We gaan in deze workshops een basis leggen voor jou als acrobaat.
Zin om deze uitdaging aan te gaan?

De workshop wordt gegeven door:
Linda de Boer
(zij zal geassisteerd worden door leerlingen uit de 2e klas die op acrogym zitten)
Tijd: 14.00 – 15.00 uur (6 bijeenkomsten)
Plaats: Stellingwerf College (gymzaal)
Kosten: € 5,-

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 vernieuwde bakkerij van “Nijstad”.
In 3 bijeenkomsten van 2 uren proberen echte bakkers jullie de kneepjes van het vak
bij te brengen
We beginnen om 14.15 uur.

Wij wensen jullie heel veel bak- en eetplezier.

Tijd: 14.15 – 16.15 uur (3 bijeenkomsten)
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
van de
Basketbalclub uit Oosterwolde

Tijd: 14:00
Plaats: Gymzaal Stellingwerf College
Kosten: Geen
Benodigdheden: Gym/sport kleding

Boetseren
In deze workshop gaan we een aantal dieren boetseren waaronder een schaapje,
een koe, een unicorm etc. etc.
Ontzettend leuk om te doen.

Het belangrijkste gereedschap zijn je handen!!
Voor materiaal en ander gereedschap wordt gezorgd.
Ben jij creatief en wil je leren boetseren? dan kan mevr. Tiny Slager-Bos je de fijne
kneepjes van dit vak bijbrengen.
Docent: mevr. Tiny Bos-Slager

Tijd: 14.20 uur
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 7,50

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.

Tijd: 14.00 uur
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 5,-

Brainfood-tapas-kookworkshop

Deze workshop wordt jullie aangeboden door Brainfood Schoolcatering.
www.brainfood-schoolcatering.nl

De Brainfood-Tapas-Kookworkshop! Een workshop waarbij we heerlijke gezonde
hapjes bereiden, ook wel bekend als tapas. Tijdens de workshop leer je verschillende
hapjes te bereiden die samen een uitgebreide, voedzame en gezonde lunch vormen.

Tijdens de Brainfood-Tapas-Kookworkshop maak je in groepjes ‘kleine hapjes’,
vergelijkbaar met een Spaanse tapas. Na afloop worden de hapjes gezamenlijk
gegeten. Tijdens de workshop maken we geen gebruik van ongezonde ingrediënten.
Je zult zien dat gezond ook echt heel lekker kan zijn!

Tijd: 14.00
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 30,- per persoon (voor 6 lessen).

Bouw je eigen computer (PC)

Altijd al willen weten hoe een pc in elkaar zit en werkt?

Bij deze workshop leer je hoe een computer in elkaar zit. Veel mensen denken dat
computers bouwen heel in gewikkeld is, maar dat valt heel erg mee. Daarom gaan
wij jouw leren hoe het moet. Je gaat er ook zelf één in elkaar zetten.

Een pc bouwen is heel leuk en echt veel goedkoper dan een pc kopen bij
bijvoorbeeld de computerwinkel. Ook gaan we overclocken als het mogelijk is.
Daardoor kan de computer sneller lopen dan bedoeld. Het is niet de bedoeling dat je
de computer mee krijgt.
Deze workshop wordt verzorgd door Jurre Oosterhof en Wietse Pool.

Tijd: 14.00 tot 16.00 (3 bijeenkomsten)
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 5,-

Creatief schrijven

Wil je weten hoe je in verschillende genres kunt schrijven, welke schrijfwedstrijden
geschikt zijn voor jou, wat inspiratie nu precies is en hoe je deze kunt stimuleren of
lijkt schrijven je gewoon leuk?
Dan is “Creatief schrijven” dé workshop voor jou!
Na de zes literaire, fantasierijke en misschien zelfs mysterieuze lessen kan jij in
verschillende genres schrijven, leestekens op de juiste manier gebruiken en
misschien zelfs een (kort) verhaal schrijven!
De workshop wordt gegeven door: Puck Smink A3G

Tijd: 14.00
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: Jouw creativiteit
Benodigdheden: Een pen/potlood en een notitieboekje/schrift

Creatief weven

Ga achter een getouw zitten en ervaar hoe leuk weven is!
Én sinds kort kun je plaats nemen achter een
computer gestuurd getouw, onze Megado!

Maak je eigen stof voor:
•

Een tas

•

Een sjaal

•

Een hoes voor de laptop/ Ipad

Minimum 4, maximaal 8 per groep

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur (let op: 6x 1-1,5 uur)
De Weverij van het Weefcollectief Fryslân
Veengang 19 in Oosterwolde
€ 5,- per keer

Dance Dance Dance (Clarette en Leon)
Dansen is populairder dan ooit, mede door het televisieprogramma
“Dance Dance Dance” op televisie.
Schuilt er in jou ook een goede danser?
Misschien ben je het al maar vind je het gewoon erg leuk om te doen.
Dan is dit een leuke workshop!!

Dansdocente Clarette (van dansstudio Clarette en Leon) is natuurlijk zeer ervaren in
het bedenken van een mooie choreografie. We komen natuurlijk niet toe aan het
maken van een videoclip in deze 6 bijeenkomsten maar er zal vast een mooie dans
gemaakt worden.
Er zal gewerkt worden met muziek- en dansstijl Urban-Latin, in combinatie met
streetdance.
Docent: Clarette

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.15 uur
dansstudio Clarette en Leon aan de Snellingerdijk.
€ 25,-

Let’s see what you’ve got Dancehall
Dancehall is een dans die laat zien wie jij bent, waarin jij trots mag zijn op jezelf.
Deze dans style is vooral gericht op meiden, maar wie zegt dat jongens het niet
beter kunnen?
In de lessen komt er echt een chille vibe, zodat niemand onzeker hoeft te zijn. Je
leert zelfverzekerder te dansen en je gaat een hele dans aanleren.
Wanneer er een dans af is, mag je het vastleggen, waardoor je het kan delen met
mensen.
Muziekliefhebbers of geen stilzitter? De hele les door hoor je muziek en beweeg je.
Durf jij te laten zien wat jij kan? Kom dan naar deze class!
Gegeven door: Xindu Hendriks

Weet jij niet
zeker of je dit
wilt doen? Bekijk
dan deze video
op youtube
waarin dancehall
wordt gedanst.

Demi lovato - Sorry not sorry ll jojo choreography

Tijd: 14.10
Plaats: Spiegelzaal / balletzaal Stellingwerf College
Kosten: Geen

Debatteren

Wil jij beter leren beargumenteren?
Wil je eindelijk die eindeloze discussies
met je ouders winnen en wil je leren
hoe je zelfverzekerd je mening vertelt?
Doe dan mee aan de workshop
debatteren!
Ps: Kan je niet meedoen aan deze workshop,
maar wil je toch leren debatteren? Kom dan
een keer langs bij de debatgroep. We zijn te
vinden in B013 in de grote pauze op
donderdag.

Hoe laat: 14:00 tot 15:00
Hoe vaak: 6 keer
Kosten:
geen
Wat moet je meenemen: je
oren en je mond
Gegeven door: Lisa Buist en
Tomar But

Eten uit de natuur

Heb jij ooit eens iets lekkers klaargemaakt van eten dat je net zelf hebt geplukt? Groeit
er in jouw tuin ook onkruid? Wil jij weten wat je daar voor lekkers mee kunt maken?
In 4 bijeenkomsten leer je koken met ingrediënten die je in je achtertuin of in de natuur
kunt vinden.
Rens Stapper zal deze workshop verzorgen.
Er kunnen maximaal 6 leerlingen meedoen, iedereen kan inschrijven.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 – 15.30 u (4 bijeenkomsten)
Stellingwerf College
€ 5,-

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.

Tijd: 14.00 uur
Plaats: fitnessruimte Stellingwerf College
Kosten: geen

Fotografie
Wil jij meer weten over fotografie en leren om betere foto’s te maken? Volg dan de
workshop fotografie.
Onder de leiding van de fotografie studenten Mitchell Wolters en Thomas de Jong uit
kader 4, krijgen jullie te horen hoe je kunt fotograferen met een Nikon
spiegelreflexcamera. Daarnaast leer je hoe je betere foto’s kunt maken met deze
camera.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
 Houding
 Werking van de Nikon camera
 Hoe stel ik scherp
 Compositie
 Diepte in een foto

Eventueel kunnen wij ook nog doen:
 Eenvoudige fotobewerking (Photoshop)
 Uitleg over beter fotograferen met je mobiel

Tijd: 14:00
Plaats: B104
Kosten: geen

Golf
Vind je ook dat golfen wel heel gemakkelijk lijkt als je Tiger Woods op televisie ziet?
Denk je dat je de bal net wat minder ver slaat met die Dikke Bertha, maar dat je
zeker zo goed kunt putten?
Vraag jij je misschien af wat tee off, bunker, fairway, fringe, hole en strokeplay
allemaal betekenen?
Is het antwoord op minimaal één van de vorige vragen ja, dan is de workshop golf
op Golfbaan De Hildenberg in Appelscha echt iets voor jou.
Je leert de basisslagen putt, chip, pitch en swing en de laatste keer ga je echte holes
spelen.
Je krijgt les van een gediplomeerde trainer van de nationale golfschool.

Tijd: 6 x 1 uur
Plaats: Golfbaan Appelscha
Kosten: € 35,-

Improvisatie

Hou je van acteren? Lijkt improvisatie je leuk?
Dan help ik je graag.
We gaan zorgen dat je kunt acteren ook als je geen tekst hebt.
We gaan emotie gebruiken, en drama in scènes gooien.
Deze workshop is geschikt voor jongens en meiden.
Dus het lijkt me erg leuk als jij ook komt

Tijd: 14.00
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: geen

Italiaans koken

Ben je dol op lekker eten en vind je koken leuk? Dan is deze workshop misschien iets
voor jou!
We maken lekkere hapjes, voorgerechtjes, pasta en pizza. Als we klaar zijn met
koken gaan we natuurlijk gezellig met elkaar aan tafel om te smullen van onze
lekkernijen.
Groetjes,
Patty Kuiper
Info:
De cursus is op vrijdag van 14:00 tot 16:30 uur (4 bijeenkomsten)
De kosten: € 15,- voor 4 keer
Deze workshop telt voor 2 workshops

“It’s all about English!”
Activities / practise your skills:
*Reading: young adult literature, poetry
*Listening: Newsround, interviews, songs
*Writing:
postcards, e-mails, short letters
*Speaking: we will practise all kinds of situations; asking the way, making a
reservation, etc.
*Grammar: improve the basics
*Culture:
the English “Culture”. Learn more about typical British customs.

Location:
Professor:
Friday:
Cost:

room E 101
Mrs. van der Meulen
14.00-14.45
None

Judo
Waarom veel judo op school?
Bij judo gebruik je de kracht van je tegenstander om deze te overmeesteren. Judo
werd door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse
vechtkunst Jiu-Jitsu. Voor Kano was Judo niet zomaar een sport. Hij beschouwde het
vooral als een opvoedkundige methode. Door Judo leer je
positief omgaan met agressie. Judo is bovendien beschaafd.
Zonder je tegenstander te blesseren, leer je hem of haar te
overmeesteren.
Judo op school
Op het Stellingwerf College wordt
judo aangeboden aan leerlingen uit
de eerste en tweede klassen. Behalve het aanleren van
werptechnieken en controletechnieken, besteedt de docent
veel aandacht aan discipline. Jezelf beheersen en toch
stoeien, samenwerken en toch heel individualistisch bezig
zijn. Daarnaast is de les voor veel leerlingen een uitlaatklep.
De school zorgt voor judokleding.
De lessen worden gegeven door Fabian en Gregory

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur
Stellingwerf College
Geen

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
Lange Akker 21
Telefoon:0516-516054

Plaats: Stellingwerf College
Tijd: 14.00 uur
Kosten: € 15,-

Keyboardclass
Een leven zonder muziek is bijna niet denkbaar. Iedereen 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 orkest te spelen.
Op het Stellingwerf College kun je je het komende schooljaar weer inschrijven voor
Keyboardclass. Daarin leer je samen met je klasgenoten een keyboard te bespelen
terwijl je meteen het gevoel hebt dat je in een band speelt.
Na de eerste kennismakingsperiode stroom je in de verdiepingsklas en blijf je gratis
muziekles houden op vrijdagmiddag het 8ste uur.
Je krijgt de beschikking over een YAMAHA keyboard om thuis te oefenen.

Het lesmateriaal zorgt voor een complete behandeling en uitleg van de functies van
de verschillende instrumenten in een band. Daarnaast leer je op een creatieve
manier hoe je muziek en teksten kunt bedenken en ontwikkelen.
Voor deelname aan deze workshop is het niet nodig dat je ervaring hebt. De
keyboardclass loopt door tot en met klas 2 en gaat daarna over in diverse
schoolbands.

Tijd:
Kosten:
Plaats:

14.00 uur
€ 20,- per maand (10 termijnen per cursusjaar). Dit bedrag is inclusief
de huurkoop van een nieuw keyboard en lesmateriaal. Na 2 jaar mag je
het keyboard houden.
Stellingwerf College

Deelnemers aan deze workshop kunnen/hoeven geen andere workshop
voor Leren is Eindeloos te volgen !!

Kennismaken met het paard
Ben je een beginnend paardrijder? Of lijkt jou het leuk om alles te leren over
paarden? Doe dan vooral mee aan de workshop: Kennismaken met het paard!
In deze workshop gaan we verschillende dingen behandelen over het paard in de
theorie en (veel leuker natuurlijk!) in de praktijk.
Vereist: geschikte kleding (stevige schoenen, kleren die vies mogen worden)

De workshop wordt gegeven door:
Marieke Elsenaar
Tijd:

14:30 – 16:00 (4 bijeenkomsten)

Plaats:

Elsloo, (±8 km vanaf school)

Kosten:

Geen

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: Tobias Jano
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 25,-

Klimmen
In onze gymlocatie hebben we ook de beschikking over een mooie klimwand.
In deze workshop wordt 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.
Er kunnen 21 leerlingen per workshop meedoen.
Als er ruimte en plaats is, bieden we de workshop meerdere keren aan.
Zorg dat je in sportieve kleding, met zaalschoenen werkt.

Tijd: 14.10 uur
Plaats: gymlokaal Stellingwerf College
Kosten: geen

Lekkernijen maken
Bij snackbar “Stap es in” te Donkerbroek is er de mogelijkheid om eigen gemaakte
lekkernijen te versieren / decoreren o.l.v. een gediplomeerd docente.
In 4 lessen van 1½ uur komt het volgende aan de orde:
1.
2.
3.
4.

Cup cakes versieren
Taart decoreren
Koekjeshuis maken
Pizza decoreren met verrassing

Er wordt een echte kok van je gemaakt, dus met schort en muts.
Natuurlijk mag je de eigen creaties meenemen en opeten.

Tijd: 14.30 uur (4 bijeenkomsten)
Plaats: snackbar “Stap es in” te Donkerbroek
Kosten: € 40,-

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







Coordinatieoefeningen
Loopscholing (techniek)
Looptraining
Sprinttraining
Intervaltraining
Duurtraining

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

Tijd: 14.00 uur
Plaats: Start vanaf Stellingwerf College
Kosten: € 5,-

Luchtdruk schieten

Heb jij zin om met deze tak van sport kennis te maken, schrijf dan in op deze
workshop. Een olympische sport waarbij gebruik gemaakt wordt van een
luchtdrukpistool of luchtdrukgeweer, bij ons beter bekend als buks.
Dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden zal natuurlijk wel duidelijk zijn.
Tevens kan de groep niet te groot zijn zodat voor deze workshop de 2e klassen
voorrang krijgen.
Dus leerlingen met een grote dosis discipline zijn van harte welkom.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur (4 bijeenkomsten van 1,5 uur)
Veenhofweg 5, naast de parkeerplaats van voetbalvereniging DIO
€ 10,--

Mindfulness
Opletten, je aandacht erbij houden, hoe leer je dat eigenlijk? En omgaan met
spanningen en stress, heb je daar wel eens les over gehad? Dit is precies waar een
mindfulness cursus over gaat.
Door mindfulness training leer je je beter te concentreren, een hoofd vol
piekergedachten tot rust te brengen en beter om te gaan met negatieve stemmingen
en emoties. En je leert hoe je rustmomentjes kunt inbouwen tussen alle drukte door.
Mindfulness, wat is dat?
Mindfulness training is aandachttraining. Je leert je aandacht bewuster te sturen en
beter te beheersen. En dat is vooral belangrijk op momenten dat je het wat
moeilijker is en situaties waarin je onder druk staat. Want juist dan is de kans groot
dat je wordt meegesleept door emoties of negatieve stemmingen. Met mindfulness
leer je je gedachtewereld en gevoelens te beheersen en je aandacht voor anderen te
verbeteren.
De .b (spreek uit: dot be) training
.b staat voor: even stoppen met doorhollen (de punt) en even in het hier en nu zijn
(to be). Dit programma is ontwikkeld bij de University of London en zorgvuldig
samengesteld voor middelbare scholieren. De leerdoelen van een .b cursus zijn het
aanleren van vaardigehden om:
- je rustiger, gelukkiger en etvredener te voelen;
- sociaal vaardiger te worden
- je beter te kunnen concetreren en efficienter te kunnen leren;
- te leren omgaan met stress en (faal-) angst;
- om beter te kunnen presteren in sport en muziek
Praktische informatie
De trainers: Carola Tavenier en Annelies Stolp|
Aantal bijeenkomsten: 12
minimaal aantal deelnemers: 6, maximaal 16
Kosten: € 15,- voor 12 bijeenkomsten
DEELNEMERS AAN DEZE CURSUS HOEVEN GEEN 2E WORKSHOP TE
VOLGEN. GEEF OP HET INSCHRIJFFORMULIER AAN OF JE WEL OF GEEN 2E
WORKSHOP WILT VOLGEN.

Moderne kunst
In deze workshop ga jij je eigen schilderkunst gebruiken om je eigen moderne kunst
te maken. Dit kan bijvoorbeeld portretschilderen zijn maar ook schilderen van
vormen en kleuren of van een eigen ontwerp.

Een ding is belangrijk: je eigen creativiteit!!
Je krijgt hierbij natuurlijk hulp van een docent die je helpt om dingen op papier te
zetten. Mevr. Tiny Slager-Bos heeft hierin veel ervaring.
Voor materiaal wordt gezorgd.

De plaatjes zijn slechts voorbeelden maar misschien brengen ze je op een idee.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.20 – 15.20 uur (6 bijeenkomsten)
Stellingwerf College
7,50 euro

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
en de fietsen zullen op school gebracht worden.
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!

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.15 uur – 15.30 uur (5 keer)
starten vanaf kleedkamers LO, Stellingwerf College.
geen (bij eigen bike en helm) of huur fiets € 5,- per keer

Natuurtochten met Wevo Outdoor
Wil je gaan ontdekken of er Dassen, Vossen of andere dieren in het terrein van het
Blauwe Bos voorkomen, dan is dit je kans!

Dassenprent
Aan de hand van een inventarisatieopdracht van Staatsbosbeheer gaan we in een
deel van het Blauwe Bos van het pad af om Dassenburchten te zoeken. Uiteraard
gaan we ook andere dieren en/of dierensporen zien.

Lijkt het je interessant meld je dan aan.
Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur (3x2 uur)
Blauwe Bos bij Haulerwijk
€ 10,-

Paddenstoelen en zwammen; mooi, nuttig én eetbaar!
In 4 bijeenkomsten van zo’n 1,5 uur kun je alles leren van
paddenstoelen en schimmels.
Waar groeien ze?, hoe planten ze zich voort? , wat heb je
eraan?, Hoe smaken ze?, zijn ze gevaarlijk?
We gaan ze natuurlijk ook zoeken en bekijken én zelf
gerechten maken!
Rens Stapper zal deze workshop verzorgen.
Er kunnen maximaal 6 leerlingen meedoen, iedereen kan inschrijven.

Tijd: 14.00 u ( 4 keer 1½ uur)
Plaats: vanaf Stellingwerf College naar locaties
Kosten: geen

Popkoor/Teens4Fun

Pop- en musicalkoor Teens4Fun biedt jullie een gezellige en ontspannen
workshop zingen!
Onder leiding van onze dirigente, Carola, leren jullie een nieuw nummer.
Zij gaat niet alleen een leuk nummer met jullie instuderen maar zal er ook
voor zorgen dat jullie de juiste techniek erbij aanleren.
Geef je nu nog op voor deze workshop en ervaar zelf hoe leuk het is om in
een tienerkoor te zingen!

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur
Stellingwerf College
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?

Tijd: 14.00 uur
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: € 15,Geef op het inschrijfformulier even duidelijk aan of je beginner bent of al
vaker geschaakt hebt (gevorderd).

Scheidsrechter en zijn assistenten
Voetbal: iedereen heeft er een mening over, maar hoe zit het nu eigenlijk?
Wel of geen buitenspel?
Wel of geen overtreding?
Wel of geen directe vrije trap?
Wel of niet opzettelijk?
Wel of geen gele of rode kaart?
Wel of niet over de lijn?
Wel of geen voordeel?
De leiding van een voetbalwedstrijd is in handen van een scheidsrechter en twee
assistent-scheidsrechters (ook wel grensrechters of vlaggers genoemd) . Wat is hun
rol voor, tijdens en na de wedstrijd?
In de cursus de scheidsrechter en zijn assistenten leer je de populairste sport in
Nederland beter kennen. De spelregels worden moeilijk gevonden. Daarom zijn er
spelregelwedstrijden waar scheidsrechters aan meedoen die het ook niet altijd
weten.
De cursus wordt gegeven door meneer Hofland.
Hij is verenigingsscheidsrechter bij FC Meppel en was acht jaar lang de vaste
assistent-scheidsrechter bij het standaardteam van JO19 (jongens onder 19 jaar).
Wat is een standaardteam?
Wat is een verenigingsscheidsrechter?
Dat en meer kom je te weten tijdens de cursus de scheidsrechter en zijn
assistenten die in vier keer anderhalf uur wordt gegeven op vrijdagmiddag.
Een mening over voetbal is leuk, gelijk hebben is leuker.
Misschien wil je na de cursus zelf een wedstrijd leiden of daarin assisteren.
Hoe dan ook, je bent van harte welkom om meer te weten te komen over de regels
van het voetbal.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 – 15.30 uur (4 bijeenkomsten)
Stellingwerf College / sportveld LO
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.
Mevrouw Ria Ensink uit Oosterwolde zal deze workshop verzorgen.
Er kunnen maximaal 14 leerlingen meedoen, iedereen kan inschrijven.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 – 15.15 uur (5 bijeenkomsten)
Stellingwerf College
€ 25,-

Scrap je foto’s
Heb je veel foto's van jezelf, je vriend(inn)en, je lievelingsdier
of wat voor foto's dan ook en wil je deze op een leuke manier
inplakken, kom dan bij mij een workshop creatief foto's
inplakken volgen. Samen met mij maak je een leuk boekje.
Je hoeft alleen maar je eigen foto's mee te nemen.

Grietje Bron
Azza Cursusleidster
0512-510690
www.scrapjefotos.nl
info@scrapjefotos.nl

Tijd: 14.00 u.
Plaats: Swc
Kosten: €15,(incl. fotoboekje)

Snorkelen
De wereld onder water bewonderen kan met een snorkelset.
Wat komt er in deze cursus zoal naar voren?
Met zwemvliezen………………
 borstcrawl.
 Materialen opduiken.
Met snorkeluitrusting………………..
 draaien om je lengteas.
 Hoekduiken.
 Opdrachten onder water uitvoeren.
 Hindernisbanen onder water nemen


Snorkelen met dolfijnbeenslag

Samen opdrachten onder water uitvoeren.

En nog veel meer leuke variaties.
Als je eigen materiaal hebt, is het makkelijk om dat te gebruiken.
Anders leen je materiaal van school.
Er kunnen maximaal 14 leerlingen per cursus meedoen.
Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.15 – 15.00 uur
zwembad in Oosterwolde.
€ 20,-

Spinnen

Ga achter een spinnenwiel zitten en maak je eigen garens.
Met deze garens kun je dan weer gaan:
-

Breien
Haken
Borduren en
Weven

Je kunt dunne draden spinnen maar ook hele gekke dikke
creatieve draden.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur (let op: 6x 1-1,5 uur)
De Weverij van het Weefcollectief Fryslân
Veengang 19 in Oosterwolde
5 euro per keer

Striptekenen

Heb je altijd een strip willen tekenen?
Of lijkt het je leuk om het te proberen?

Hoe gaat het in zijn werk?
Je ontwerpt je eigen stripfiguur. Daarna bedenk je jouw eigen verhaallijn en dit ga je
uitwerken tot je eigen stripverhaal.
Je hoeft geen briljante cartoon-artiest te zijn!!
Neem je humor en gezelligheid mee en het komt allemaal goed.

Deze workshop wordt gegeven door:
mevr. Tiny Slager-Bos

Tijd: 14.00 u.
Plaats: Stellingwerf College
Kosten: 5 euro

Tennis

Maak kennis met Tennis

Kijk jij wel eens naar een tenniswedstrijd op TV en lijkt `t jou leuk om dat prachtige
spel ook eens te proberen, dan kan dat.

Het lijkt heel simpel maar dat valt in de praktijk soms wat tegen!
TCO oftewel Tennis Club Oosterwolde biedt daarom een kennismaking met tennis
aan.
In 6 bijeenkomsten mag je proberen een fore-hand of een back-hand te slaan.
Onder deskundige leiding leer je ook serveren, want daar begint het spel mee.
Je kan tennis binnen en buiten spelen. 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 balletje te slaan of
misschien wel een wedstrijdje te spelen.
Lijkt jou deze workshop wat, meld je dan aan.
Docente: Jolanda Buurlage

Tijd: 14.15 uur
Kosten: € 15,Plaats: Tennisbanen TCO

Themagericht koken

Door mevr. A. Mocking

Bijv. Italiaans of Hollands,
of natuurlijk een idee wat uit de groep komt.
Er zal aandacht besteed worden aan bonbons maken/versieren evt. gecombineerd
met petit-fours.
Een middag zal worden besteed aan het maken van zoete/hartige hapjes,
o.a. sandwiches, bladerdeeg-hapjes e.d.
Tijdsduur is 4 x 1½ uur

Gezien de tijdsduur van deze workshop leent het zich niet voor het koken van
uitgebreide maaltijden.
Maar we zullen zeker leuke/lekkere dingen maken! Handig is het om een
warmtebestendig plastic bakje mee te nemen.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 -15.30 uur (4 bijeenkomsten)
Keuken van het Stellingwerf College
€ 10,-

Trendy sporten
Longboarden en slack linen zijn twee nieuwe sporten die nog weinig in het
onderwijs worden aangeboden. Bij deze cursus krijg je de kans om beide activiteiten
in bepaalde mate te leren. Voornamelijk het longboarden zorgt voor een snelle
succesbeleving.

Bij het slack linen wordt een band gespannen tussen twee bomen. Van hieruit
probeert men te balanceren.

Tijd: 14:15
Plaats: Stellingwerfcollege
Kosten: € 7,50
Docent: Frank Driessen

Voetbaltechniektraining voor beginners

Vind jij voetbal leuk, zit je niet op voetbal en wil je er wel beter in worden?
Dan is dit echt iets voor jou!
In zes lessen doen we verschillende oefeningen en leren we jullie ook echt
voetballen. Misschien word jij wel de nieuwe Ronaldo!

Trainers: Niek Bos en Sander van Rozen

Tijd:
Plaats:
Kosten:
Benodigdheden:

14:00 uur
Stellingwerf College
geen
sportkleding en goede schoenen

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.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur (4 x 1,5 uur)
Stellingwerf College
€ 20,-

Deze workshop bestaat uit 4 bijeenkomsten !

Vogels spotten
Als jij het leuk vindt om de natuur in te gaan om vogels te herkennen aan hun
uiterlijk of gezang dan kun je mee.
Ik ben in het bezit van een verrekijker en telescoop om de vogels goed te spotten en
aan de hand van parate kennis of met behulp van een vogelgids proberen we te
achterhalen welke vogel het is.
Als je inschrijft is het handig om een verrekijker te hebben maar het is geen must.

In onderling overleg spreken we af welke vrijdagen we gaan, mede afhankelijk van
het weer.
Workshopgever is dhr. Bert Duker

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 uur
Oosterwolde en omstreken
Geen

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, kun 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 jouw drukke agenda.
De focus in de les kan liggen op meer contact met jezelf maken, ontspanning en
ademhaling. Yoga bevordert onder andere de concentratie. 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 les bestaat uit een warming-up, yogahoudingen, ontspanningsoefeningen,
mindfulness oefeningen, visualisaties en samenwerkingsoefeningen. Je versterkt je
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 lekker in je vel zit. Door tijdens de houdingen aandacht aan je ademhaling te
besteden wordt je kalm en rustig en leer je beter om te gaan met je emoties.

Tijd:
Plaats:
Kosten:

14.00 – 15.00 uur
Stellingwerf College
€ 20,- (6 bijeenkomsten)

