vzw de droomboom

Ons activiteitenaanbod

inschrijven

Onze activiteiten starten op 19 september.

Inschrijven kan via onze website:
www.vzwdedroomboom.be. Ben je nog niet
helemaal zeker? Schrijf je dan in voor een
proefles, ook dat kan via de website.
Inschrijvingen blijven gedurende het gehele
schooljaar mogelijk.

maandag

activiteitenaanbod
2022-2023

15:30 - 16:30
Kick & boxing fun
3e kleuterklas - 1e leerjaar

DINSDAG
15:30 - 16:30
Kick & boxing fun
2e - 6e leerjaar

15:30 - 16:30
Frans
2e - 6e leerjaar

15:30 - 17:10
Tekenacademie
1e - 6e leerjaar

onze tarieven

WOENSDAG
13:30 - 14:30
Frans
2e - 6e leerjaar

De Droomboom biedt een leuke open plek
voor kinderen waar ze allerlei activiteiten
kunnen ontdekken en beleven.
Onze boom bloeit als kinderen hun talenten
ontdekken en ontwikkelen, samen en met
elkaar. Onze boom doet kinderen graag
stralen, dromen en groeien. Zo ontstaan er
steeds nieuwe bomen en dromen.
Kom jij samen groeien, bloeien en dromen?
www.vzwdedroomboom.be

14:00 - 15:00
Woordlab
3e - 6e leerjaar

18:00 - 19:00
TikTok dance
3e - 6e leerjaar

DONDERDAG
15:30 - 16:30
Digi-taal
3e - 6e leerjaar

15:30 - 17:10
Tekenacademie
1e - 6e leerjaar

Wil je een activiteit volgen van Academie
Heusden-Zolder (Tekenacademie) of Academie
Beringen (Woordlab & Kunstenbad), dan schrijf
je rechtstreeks bij de betreffende academie in.
Meer informatie vind je op hun websites of klik
door vanuit onze eigen site.

15:30 - 16:20
Kunstenbad
1e - 2e leerjaar

Het tarief voor al onze eigen activiteiten is €74
voor het gehele schooljaar. Heb je recht op
verhoogde tegemoetkoming middels het
OMNIO-statuut of volgt je kind een tweede
activiteit? Dan geldt er een verlaagd tarief van
€49. In sommige gevallen is er een tussenkomst
via het OCMW mogelijk, dan is een activiteit
voor jou kosteloos. De gemeente HeusdenZolder controleert voor ons of je recht hebt op
een van deze mogelijkheden.
Voor de activiteiten van Academie Beringen
(Woordlab & Kunstenbad) geldt een afwijkend
tarief: €82 en €57 bij verhoogde
tegemoetkoming.

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwigheden
via onze website en Facebook pagina.
Vragen? Mail: info@vzwdedroomboom.be.

over onze activiteiten
Kick & boxing fun

DIGI-TAAL

Woordlab

Leer op een speelse
manier kicken & boksen,
een fijne stimulatie van
de motoriek en een echte
les in zelfdiscipline.

Bij digi-taal leren we de
taal van computers: de
basisprincipes van
programmeren, maar dan
op maat van kinderen. We
gaan spelenderwijs aan de slag: we ontwerpen en
bouwen een eigen game, programmeren en
besturen onze eigen LEGO-robotjes, leren over het
internet en hoe je een eigen website kunt maken, en
meer.

Bij Woordlab proef je van
vertellen en toneelspelen.
Je experimenteert met
stem en taal: je wordt zo
een echte
woordkunstenaar!

ma 15:30 - 16:30 - 3e kleuterklas - 1e leerjaar
di 15:30 - 16:30 - 2e - 6e leerjaar

FRANS
Frans initiatie is het
taalgevoel prikkelen,
spelen met woorden en
veel bewegen! Je krijgt
een mooie uitspraak en
tips om Frans
gemakkelijker te kunnen
lezen en uitspreken
di 15:30 - 16:30 - 2e - 6e leerjaar
wo 13:30 - 14:30 - 2e - 6e leerjaar

In samenwerking met Academie Beringen.
wo 14:00 - 15:00 - 3e - 6e leerjaar

do 15:30 - 16:30 - 3e - 6e leerjaar

Tekenacademie
droomboom kampjes
Tijdens de schoolvakanties organisereert
de Droomboom ook kampjes! Wil je op de
hoogte blijven van ons aanbod? Houd dan
onze website of Facebook pagina in de
gaten.

Tekenacademie is
creëren, nieuwe
materialen ontdekken en
ideeën omzetten in kleur
en vorm.
In samenwerking met Academie Heusden-Zolder.
di 15:30 - 17:10 - 1e - 6e leerjaar
do 15:30 - 17:10 - 1e - 6e leerjaar

TIKTOK dance

kunstenbad

Heb je zin om de dansjes
van TikTok aan te leren?
Dan ben je hier aan het
goede adres!

Bij Kunstenbad word je
ondergedompeld in de
wondere wereld van
muziek, woord en dans.
Dit door een afwisseling
van liedjes, verhaaltjes, gehoorspelletjes, spelen op
percussie-instrumenten, en nog zoveel meer.

In samenwerking met Danscentrum Danza.
wo 18:00 - 19:00 - 3e - 6e leerjaar

In samenwerking met Academie Beringen.
do 15:30 - 16:20 - 1e - 2e leerjaar

