X-tra’s cursus 2012-2013
Beste «Roepnaam», geachte ouder/verzorger,

Ook dit jaar kunnen leerlingen van de eerste en tweede klassen deelnemen aan de zogenaamde
X-tra’s. Er kan gekozen worden uit lego, techniek, muziek en dans.
Lego X-tra
Als je altijd al graag met lego speelde, moet je beslist meedoen. Lego is meer dan blokjes stapelen. Er
moet een robot gebouwd worden die zelfstandig allerlei opdrachten kan vervullen. Hij moet rijden, er
moeten hulpstukken ontworpen worden, de microprocessor moet geprogrammeerd worden. En, als
het even kan, moet alles op elkaar afgestemd worden. Kortom: dit is werk voor specialisten.
Tijdstip: wo 8e uur
Techniek X-tra
Ben je graag bezig met het maken van werkstukken van hout, kunststof of andere materialen? Doe
dan mee. Je gaat gave voorwerpen namaken van een werkblad of natuurlijk je eigen fantasie
gebruiken en zelf iets ontwerpen.
Tijdstip: wo 8e uur
Muziek X-tra
Als je altijd al in een band hebt willen spelen, is dit je kans! Je leert een kwartaal lang gedurende één
lesuur per week een muziekinstrument bespelen. Samen met de andere bandleden ga je popmuziek
maken. Een heus optreden in onze aula hoort er natuurlijk ook bij.
Tijdstip: di 9e uur, wo 8e of 9e uur
Dans X-tra
Like 2 dance? Dit is de kans om je onder begeleiding van een professionele danser de
danstechnieken van streetdance-urban eigen te maken. Beschik je over een gezonde dosis
doorzettingsvermogen? Dan dans je de sterren van de hemel bij Podium Populier.
Tijdstip: wo 8e uur
Doe mee, maar laat deze brief eerst even aan je ouders/verzorgers lezen. Als je je wilt aanmelden,
moet je het strookje met daarop de handtekening van één van je ouders of verzorgers en het geld,
€ 25, in een envelop inleveren bij je mentor. Doe dit uiterlijk maandag 17 september.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleveren uiterlijk op maandag 17 september bij je mentor.
«Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» uit klas «Klas»
Geeft zich op voor de volgende X-tra:
(Zet een kruisje in het vakje)

Lego X-tra
Techniek X-tra
Muziek X-tra
Dans X-tra

Handtekening voor akkoord ouder/verzorger:______________________________________

