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Beste ouders/verzorgers, 

 

Ook in het voorjaar van 2019 zullen er in Noorderlicht weer een 

aantal workshops en activiteiten voor de jeugd worden 

georganiseerd. 

Wij hebben weer geprobeerd een gevarieerd aanbod voor 

alle leeftijden te krijgen. Deze keer hebben wij de activiteiten 

ook zoveel mogelijk op leeftijd in het boekje vermeld. Heeft u 

zelf een idee voor een activiteit of een “talent” wat u wilt 

uitdragen aan de kinderen laat het dan aan ons weten. 

 

Voor het volgen van een activiteit zijn er een aantal afspraken 

gemaakt, deze zijn terug te vinden op www.wijchennoord.nl 

onder het pictogram “naschoolse activiteiten”. Om mee te 

doen aan een activiteit moeten de kinderen ingeschreven 

worden, hiervoor geldt het volgende: 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier achter in dit boekje en 

het verschuldigde bedrag vóór 27 januari  in te leveren. 

 

U ontvangt geen bevestiging voor deelname aan een 

activiteit, alleen als een activiteit niet doorgaat krijgt u bericht! 

 

Voor meer informatie omtrent de activiteiten georganiseerd  

door de wijkvereniging ( dit staat bij “leiding” aangegeven) 

kunt contact opnemen met:  

Mireille Roelofs:  06–46564511 of activiteiten@wvwn.nl 

 

Voor informatie omtrent de overige activiteiten kunt u terecht  

bij: Erik Berns   06-12296873 of 

noorderlichtwijchen@gmail.com 
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                                    ACTIVITEITEN GROEP 1-3 

 

MUSICAL WORKSHOPS 

 

Ben je dol op dansen, zingen en acteren? 

Kom dan meedoen aan de musical workshops die speciaal op 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar gericht zijn. 

 

Aan het einde van de reeks workshops kunnen je (groot)ouders 

en broertjes/zusjes komen kijken naar wat je geleerd hebt. 
 

Wanneer:  dinsdag 19/2, 26/2, 12/3, 19/3 & 26/3 

              van 14.15 tot 15.15 uur 

Voor wie:  kinderen groep 1 t/m 3 

Waar:   speelzaal Noorderlicht (ruimte 35) 

Kosten:  € 17,50 voor 5 workshops  

Leiding:  Manon van Tuijl van 

   Theaterschool Hakoena 

Aantal kinderen: minimaal ? , maximaal ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KOOKWORKSHOPS 

 

Voor wie:  kinderen vanaf groep 3 

 

Meer info staat bij activiteiten groep 4 - 7 bij “koken voor 

kinderen”. 

ACTIVITEITEN GROEP 4 – 7 

 

WORKSHOPS GOOCHELEN 

 

Tijdens deze workshops leer je niet alleen 

goochelen, maar bijvoorbeeld ook hoe je een 

truc moet presenteren, hoe je de microfoon 

gebruikt, etc. 

 

Wanneer:   donderdag 14, 21 en 28 maart, 4 en 11 april 

   van 14.30-16.00 uur. 

                     Op zaterdag 13 april houden we een grote 

   eindshow (vanaf 18.30 uur) in Wijkcentrum 

   Wijchen Zuid 

Voor wie:     kinderen  groep 4 t/m 6 

Waar:           speelzaal Noorderlicht (ruimte 35) 

Kosten:        € 17,50 voor 5 workshops. Bij de eindshow is 

   de entree voor ouders, broertjes en zusjes 

   gratis, overige bezoekers betalen € 2,50 

Leiding:       Michael Divano 

Aantal kinderen:      minimaal 10, maximaal 20 

 

KOKEN VOOR KINDEREN - workshops 

 

Samen een maaltijd bereiden en 

opeten, hoe leuk en leerzaam is 

dat! De “mannen met pannen” 

die zelf ook 1x per maand in 

Noorderlicht koken en eten zullen 

de workshops voorbereiden en 

begeleiden. Dus toekomstige  

       topchefs, meld je aan! 

 

Wanneer:  donderdag 21/2 & 18/4 voor groep 3,4,5 

             donderdag 16/5 & 20/6 voor groep 6 & 7 

  van 16.00 tot 18.00 uur 

Voor wie:  kinderen van groep 3 t/m 7   → lees verder 



Waar:   keuken Noorderlicht (ruimte 13) 

Kosten:            € 2,50 per keer 

Leiding:  Henk van Haeften & “mannen met pannen”  

Aantal kinderen: minimaal 4, maximaal 8 per keer 

 

 

CODERDOJO 

 

Iedere 3de zaterdagmiddag van de 

maand is er CoderDojo in Noorderlicht.  

Tijdens deze middag kunnen kinderen  

aan de slag met het programmeren 

van computers en robots , games 

maken (niet spelen!), websites bouwen etc.   

Wil je nu alvast meer weten over  Coderdojo, kijk dan op 

https://www.coderdojowijchennoord.nl 

 

Wanneer:  zaterdag 16/2, 16/3, 13/4, 18/5 & 15/6 

   van 13.00 tot 16.00 uur 

Voor wie:  kinderen van 8 t/m 14 jaar (tot 10 jaar met 

   begeleiding van ouder) 

Waar:   zaal wijkvereniging 

Kosten:  gratis, incl. siroop en iets lekkers, 

   overige consumpties op eigen rekening 

Leiding:     Hans, Ruud & Hans-Christiaan  

   (wijkvereniging) 

Aantal kinderen: maximaal 14 

Aanmelden: Om mee te kunnen doen moet je je per    

   keer digitaal van tevoren opgeven.  

 Opgeven voor de eerste keer kan via de       

   website: www.coderdojowijchennoord.nl 

Ben je een keer geweest, dan krijg je   

    automatisch via de mail een uitnodiging 

   voor de volgende keer. 

 

 

 

 

FUN KIDS 

 

Op de 2e en 4e donderdagmiddag van de 

maand kunnen kinderen van groep 4 t/m 7 

gezellig knutselen bij de Fun Kids. 

We proberen elke keer een ander werkstuk te 

maken zodat er verschillende technieken aan 

bod kunnen komen.  

 

Wanneer:  14/2, 28/2, 14/3,  28/3, 11/4, 9/5,   

   23/5, 13/6 & 27/6 - 2019 

  van 14.15 tot 16.15 uur 

Voor wie:  kinderen van groep 4 t/m 7 

Waar:   krea wijkvereniging 

Kosten:  € 10,= voor blok van 9 x,  

Leiding:   Agnes Peeters & Marieke Verhoeven       

                                  (wijkvereniging) 

Aantal kinderen: er is nog plaats voor 3 kinderen 

 

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN – paasstukje 

 

Tamara van Tilburg zal ook dit 

voorjaar, naast de cursus bloem -

schikken voor volwassenen een 

workshop voor de jeugd geven. Met 

allerlei materialen wordt er weer een 

paasstukje gemaakt. Wat het wordt is 

nog een verrassing, maar vorig jaar 

was de workshop een groot succes met als resultaat het 

werkstukje op bijgaande foto. 

 

Wanneer:  vrijdag 12/4 

   van 15.00 tot 17.00 uur 

Voor wie:  kinderen groep 5 t/m 8 

Waar:   krea wijkvereniging  

Kosten: € 5,= 

Leiding:  Tamara van Tilburg (wijkvereniging) 

Aantal kinderen: minimaal 8, maximaal  16 

https://www.coderdojowijchennoord.nl/


                         ACTIVITEITEN GROEP 8 EN OUDER 

 

MEIDENAVOND 11+  

 

Iedere 1e maandag van de maand 

wordt er voor meiden vanaf groep 8 tot 

16 jaar een meidenavond 

georganiseerd waarbij er allerlei leuke 

activiteiten aan bod komen. 

Van creatief bezig zijn tot het bezoek 

van een schoonheids- specialiste, de activiteiten zijn divers. 

Blijf dus niet op de bank hangen, maar kom naar Noorderlicht 

en beleef met je vriendinnen een leuke avond! 

 

Wanneer:  4/2, 11/3, 1/4, 6/5, 3/6 - 2019 

   van 18.30 tot 20.30 uur 

Voor wie:  meiden vanaf groep 8 t/m 16 jaar 

Waar:   krea wijkvereniging 

Kosten:  € 8,50 voor blok van 5 x,  

Leiding:   Agnes Peeters & Marieke Verhoeven       

                                  (wijkvereniging) 

Aantal kinderen: er is nog plaats voor 5 meiden 

 

10-er KOKEN  

 

Afgelopen najaar is er een tienerkookgroep 

voor jongens en meiden gestart.  

Het idee is om lekker en gezond te leren 

koken met de etenswaren die je in iedere 

koelkast kunt vinden en daarna gezamenlijk 

te eten. Er zijn nog een paar plaatsen vrij! 

 

Wanneer:  dinsdag 29/1, 26/2, 26/3, 28/5 & 25/6 

   Van 17.00 tot 19.00 uur 

Voor wie:  kinderen vanaf groep 8  t/m 16 jaar 

Waar:   keuken Noorderlicht (ruimte 13) 

Kosten:  € 12,50 voor cursus van 5 x 

Leiding:  Cindy Becker 

SPELAVOND 

 

Elke 3e zaterdag van de maand is er een 

spelavond voor mensen van 12 tot 99 jaar 

die het leuk vinden om spellen(bord of kaart) 

te spelen bij elkaar. Iedere keer is er een 

groot aanbod van verschillende  bekende 

en onbekende spellen. Van Catan tot 

Yahtzee en van een spel voor 2 personen tot 

een spel voor meerdere spelers, er is keuze genoeg.  

Je kunt natuurlijk ook je eigen spellen meenemen.  

Kun je pas later aanschuiven of moet je eerder weg, geen 

enkel probleem, het is een inloopavond. 

 

Sla die avond televisie kijken dus eens over en kom gezellig met 

je familie of vrienden spelletjes doen! 

 

Wanneer:  zaterdag 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 18/5 & 15/6  

   van 19.30 tot 23.59 uur 

Voor wie: iedereen van 12 tot 99 jaar die het leuk 

vind om spellen te spelen 

Kosten:  de verbruikte consumpties 

Leiding:  Bas Verhoeven (wijkvereniging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTAANBOD NASCHOOLS 

 

Sport Service Wijchen biedt aan 

kinderen uit Wijchen Noord een 

naschools aanbod sport. 

Het aanbod is nog niet bekend 

maar de activiteiten worden t.z.t. 

aangekondigd in de diverse 

nieuwsbrieven en/of aparte flyers. 

 

 

 
LENTEMARKT NOORDERLICHT 

 

Als afsluiting van het project “Alles draait om de zon”, waar alle 

partners van Noorderlicht van 11 t/m 28 maart aan mee gaan 

doen zal er op 

 

           DONDERDAG 28 MAART VAN 18.30 TOT 20.00 UUR 

 

een gezamenlijke presentatie tijdens de lentemarkt worden 

gehouden. 

Door middel van een speurtocht met vragen kunt u samen met 

uw (klein)kinderen in het hele gebouw planeten “bezoeken” en 

van alles en nog wat over deze planeten te weten komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCHRIJFFORMULIER ACTIVITEITEN: 

 

Dit formulier met verschuldigd bedrag vóór 27 januari a.s. 

inleveren bij Mireille Roelofs, Kanariestraat 21.  

 

Naam 

kind(eren)…………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Groep……………………………………………………………………….. 

 

School……………………………………………………………………….. 

 

Adres………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………………… 

 

Evt. bijzonderheden (allergie,etc.) 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Foto’s van mijn kind(eren) mogen wel/niet gepubliceerd 

worden op de website of in de schoolkrant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 musical groep 1/3 – februari/maart       €   17,50 

 koken groep 3,4,5 – 21 februari               €    2,50 

 koken groep 3,4,5 – 18 april               €    2,50 

 goochelen groep 4,5,6 – maart/april   €   17,50 

 Fun Kids groep 4/7 - februari/juni        €   10,=  

 workshop bloemschikken groep 5/8 – 12 april €    5,= 

 koken groep 6/7 – 16 mei    €     2,50 

 koken groep 6/7 – 20 juni         €     2,50 

 10-er koken groep 8 en ouder – januari/juni  €   12,50 

 meidenavond groep 8 en ouder – februari/juni        €    8,50

           

          

 

 

 

 
De organisatie wil graag dat ieder kind aan de activiteiten 

mee kan doen. Als het nodig is, is hiervoor subsidie. Als je kind 

door de kosten van een activiteit niet mee kan doen, neem 

dan contact op met de directeur van je basisschool.   

Als je een inkomen hebt tot 110% van het minimum kan je de 

kosten van de activiteiten ook terugkrijgen via  

de kindregeling van de Gemeente Wijchen.  

Vraag dan om een bon bij het betalen van de kosten voor de  

activiteiten. Zie voor meer informatie over de kindregeling: 

www.wijchen.nl/wonen/alleonderwerpen_258/product/ 

kindregeling_1375.html 

http://www.wijchen.nl/wonen/alleonderwerpen_258/product/%20kindregeling_1375.html
http://www.wijchen.nl/wonen/alleonderwerpen_258/product/%20kindregeling_1375.html

