
OSBbreed
programma 2017-2018

theater 
street dance 

zwemmen 
film maken 

muziek en zang

freerunning

dans

flag football

freerunning

3D printen
zang boetseren

badminton
astronomiesing

band

basketbalfitness klimmen

zaalvoetbal

Inchrijven
 Wanneer inschrijven?
Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november

 Waar inschrijven?
Mediatheek bovenbouw

Wat moet ik meenemen 
voor het inschrijven? 
• 10 euro per club
• schoolpas

Wanneer is de 1e les? 
Vanaf de week van 13 november 
 
Bij wie moet ik zijn als ik nog 
vragen heb? 
Topscore: Bram De Mondt - gymdocent 
op de B-deelschool.
Kunst & Cultuur: Modeste Breukers - 
muziekdocent op de B-deelschool.
Eline Sjerps - gymdocente op de 
A-deelschool.
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OSBbreed | Kunst & Cultuur
programma 2017-2018

OSBbreed | Topscore
programma 2017-2018

 
Dans     
    
Dancehall / Urban dance Emilie Calf woensdag Van oorsprong Jamaicaanse Dancehall of Urban: hiphop, Afro en nog meer! 

Any Dance move Jody Paul vrijdag Wil je meer leren om je passie als danser te ontwikkelen; kom dan naar Streetdance!  

Muziek en zang  

Spelen in een band. Huub & Modeste donderdag Met de band heel veel covers leren en dan optreden!  

Bandcoaching en performance Nicole Bus dinsdag Leren leigen liedjes te schrijven en een knal show ervan te maken! 

S!ng Abigail Martina dinsdag De basis van gospel, soul en pop tijdens deze S!NG vocalacademy! 

Brass band info volgt info volgt Samba en Hip Hop zijn de ingrediënten van deze workshop. Voor iedereen toegankelijk! 

Beats & DJ Christel Rickets maandag Op de computer aan de slag met Ableton Live en DJ tips en trucs met een echte draaitafel! 

Beeldend 

Tekenen en schilderen Luc Houweling donderdag Je ontwikkelt met verschillende teken- en schildertechnieken je eigen ideeën uit te werken.

Fotografie Eva Kasbergen donderdag Pinhole, straatfotografie, smartphone, expositie en deelname Fotogramprijs 2018! 

Korte ‘smart’ films Jelle Havermans dinsdag Maak de gekste, mooiste, spannendste filmpjes met je smartphone! 

Graffiti Nicole O’ Neil vrijdag (vanaf dec.) Maak je eigen Graffiti lettertype mbv sjablonen. Leer spuittechnieken en beeldaspecten. 

Overig   

Toneelspelen Yahmani Blackman woensdag Ontroering, blijdschap, gekkigheid, irritante siuaties; allemaal mogelijk bij toneelspelen! 

Schrijven Bettina Drion donderdag Heb je fantasie: leer het te vertellen en schrijf je allereerste boek! 

Spaans Thea Wassens volgt Ontdek en ontwikkel je Spaans zoals Spanjaarden dat doen. Olé! 

Koken Dennis Dik woensdag Ontdek de chef in jezelf! Kom met ons koken, proeven en genieten! 

3D print Maykel Roovers  maandag Maak met je eigen fantastievolle ontwerp te gekke dingen met de 3d printer! 

Robotica Marnix Ike maandag Houd je van techniek, knutselen, programmeren en gekke dingen maken; Robotica!  

Website/App design Alexis Koutouzis vrijdag Online design: Maak je eigen website of mobiele app. 

 
Voetbal     
    
Zaalvoetbal - jongens ob Donovan maandag 15.45u - 17.15u C001 en C002 

Zaalvoetbal - jongens bb Thomas vrijdag 15.45u - 17.15u A020 en A021 

Zaalvoetbal meiden Wilfred donderdag 15.45u - 17.15u C001 en C002 

 

Flag football Revelinhio dinsdag 14.45u - 16.15u C001 en C002  

 

Cheerleading Laidima dinsdag 14.45u - 16.15u C101 

 

Klimmen  woensdag 14.45u - 16.15u A021 

 

Basketbal Felix woensdag 14.45u - 16.15u C001 en C002 

 

Badminton Francien donderdag 15.45u - 17.15u A021 

 

Kickboksen Lamyn & Clyde donderdag 15.45u - 17.15u C101 

 

Freerunning Sepp vrijdag 14.45u - 16.15u C001 en C002 

 

Fitness bovenbouw    

Body pump Mark vrijdag  C101 

 

Topscore fit   maandag en donderdag A020 

 

JSB cursus  dinsdag 15.45u  A020 en A021 

 

MRT (op uitnodiging) Jet woensdag 14.30u - 15.30u A020 en C101 

 wat  wat wie  wie dag  dag en tijd  waar wat gaan we doen
O

SB
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