
   
 

 

   

 

Dagarrangementen 
 
In het kader van sport- en cultuurstimulering hebben de basisscholen van Dirkshorn, Stroet en Sint 

Maarten, de kinderopvang, Stichting BAS en Sportservice Schagen de handen ineen geslagen en 
organiseren samen de zogenaamde ‘dagarrangementen’.Naar aanleiding van de uitkomsten van de 
eerder gehouden enquête, staat er nu een dagarrangement Circus op het programma: 

 
Circus met eindpresentatie 
Wat gebeurt er allemaal in een circus? Hoe sta je op een toneel? En hoe maak je een voorstelling? 

We gaan allerlei circustechnieken leren en acts oefenen. Elke week wat nieuws; jongleren met ballen 
en ringen, bordjes draaien, diabolo’s en devil sticks gooien. Piramides bouwen met acrobatiek, 
goocheltrucs leren en gekke acts maken als clown. Samen spelen we de sterren van de hemel en 

maken we veel lol. Voor de eindpresentatie (laatste les) gaan we ook nog verkleden en schminken. 
Doe je mee? 
 

Cursus circus 
 

Voor wie? De doelgroep wordt aan de hand van de aanmeldingen bepaald. Kinderen van groep 4 t/m 
8 mogen op gegeven worden. Naar aanleiding van de aanmeldingen wordt gekeken voor welke 
leeftijdsgroep de cursus gegeven gaat worden. Hier is voor gekozen omdat het niet mogelijk is om 

kinderen van 6 t/m 12 jaar dezelfde les te geven. Houdt u er dus rekening dat u na het verstrijken van 
de aanmeldingstermijn een afmelding kunt krijgen. Bij veel aanmeldingen zullen er zo mogelijk twee 
groepen gemaakt worden.  

Dag: donderdag 
Startdatum: 19 september 
Einddatum: 21 november:laatste les en eindpresentatie (totaal 2 uur)  

                   ***24 oktober geen les in verband met de herfstvakantie 
Duur cursus: 10 lessen de 2 laatste lessen worden samengevoegd vanwege de presentatie  
Tijd: 16.00 – 17.00 uur en de laatste les en presentatie van 16.00 uur tot 18.00 uur  

Locatie: Dorpshuis Waarland  
Vervoer indien gewenst: met de bus van Kinderopvang De Keet, na afloop wel zelf de kind(eren) ophalen 

Kosten voor 10 lessen: € 25,00  

Voor kinderen die gebruik maken van de BSO op donderdag bedragen de kosten € 12.50  
Het minimum aantal deelnemers om de cursus door te kunnen laten gaan is 20 kinderen.  

 

Aanmelden 
 
Aanmelden voor de 10-weekse cursus circus kan door een mailtje te sturen naar Odette Dekker van 
Stichting BAS/Surplus: o.dekker@stichtingsurplus.nl  
Hierin dient u de volgende gegevens te vermelden:  

- Naam deelnemer 
- School deelnemer 

- Groep deelnemer 
- Deelnemer gaat op de cursusdag naar de BSO ja/nee. Zo ja, naar welke BSO? 

- Wil wel/geen gebruik maken van vervoer naar dorpshuis in Waarland 
 

Na het verstrijken van de aanmeldingstermijn (5 september)  krijgt u een e-mail terug met de reactie 
of het al dan niet doorgaat. Daarnaast ontvangt u een machtigingsformulier voor de betaling. Kinderen 
kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet contant betalen. 

 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 september 2013   
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