After’scool
Naschools aanbod
After’scool is een naschools aanbod voor alle

Vermeld daarbij voor welke activiteit en data uw

kinderen in Dalfsen, waarbij talenten ontdekken en

kind zich aanmeldt.

ontwikkelen centraal staan. Het gaat niet om de
prestaties maar om het meedoen en ontdekken.

Om 15.00 uur worden de deelnemende kinderen
verwacht bij één van de genoemde locaties. Mede-

After’scool is ontwikkeld door Saam Welzijn. De

werkers van Saam Welzijn of BSO Doomijn vangen

activiteiten vinden plaats bij Doomijn BSO Ruige-

de kinderen op, drinken samen wat en begeleiden

doornstraat 23 en in de Trefkoele+ te Dalfsen.

hen vervolgens naar de activiteit. Vanaf 16.30 uur

U kunt uw kind(eren) inschrijven voor één of meer-

kunt u uw kind(eren) weer ophalen vanaf de ge-

dere activiteiten via het aanmeldformulier op de

noemde locatie.

website www.saamwelzijn.nl/afterscooldalfsen.

Master Kokkerellen
Heb jij al eens vaker in de keuken gestaan? Dan is Master
Kokkerellen echt iets voor jou! Tijdens deze workshop ga je
aan de slag met bakken en koken. Kom jij jouw kookkunsten
laten zien?
Aantal lessen:

2

Voor wie:

Groep 7 en 8

Data:

15 januari en 22 januari

Kosten:

€ 7,00

Locatie:

Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 Dalfsen

Aantal deelnemers: maximaal 10

Timmertijd!

Designerclub
Designer betekent ontwerper en dat is precies wat wij gaan

Ben jij handig én een dierenvriend? Kom dan naar Timmertijd!

doen tijdens deze gave activiteiten. We ontwerpen sieraden

Tijdens deze activiteiten zullen we nieuwe huisjes maken

zoals armbaden en kettingen en zullen onze eigen T-Shirts

zodat alle vogels straks een warm plekje hebben. Maar voor-

gaan pimpen. Wil jij ook hip de deur uit? Kom dan naar deze

dat deze worden opgehangen gaan we ze eerst oppimpen.

te gekke activiteit!

Aantal lessen:

2

Aantal lessen:

2

Voor wie:

Groep 7 en 8

Voor wie:

Groep 7 en 8

Data:

18 maart, 25 maart

Data:

5 februari, 12 februari

Kosten:

€ 10,00

Kosten:

€ 3,00

Locatie:

Doomijn BSO Ruigedoornstraat 23, Dalfsen

Locatie:

Doomijn BSO Ruigedoornstraat 23, Dalfsen

Aantal deelnemers: maximaal 10

Aantal deelnemers: maximaal 10

Sport gamez!
Sportievelingen opgelet! Slinger jij als een echte aap door het
parcours zonder de grond te raken of getikt te worden? Of
ben jij juist goed in richten en lasers ontwijken? Dan zijn wij
op zoek naar jou! Tijdens deze twee activiteiten spelen wij
lasergamen en apenkooi. Zie ik jou daar?

KIES
KIES staat voor: Kinderen In Echtscheiding Situatie.
Kinderen willen na de scheiding van hun ouders
helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders.
Daarom staat KIES ook voor kiezen voor jezelf!
KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld
voor en vanuit de behoefte van het kind met gescheiden ouders.
Hoe gaan we dat doen? Door middel van praten met
elkaar, spel, toneel, tekenen, schrijven en allerlei
andere leuke activiteiten. Voor meer informatie mail
naar j.blokland@saamwelzijn.nl.

Graffitiworkshop

Aantal lessen:

2

Voor wie:

Groep 7 en 8

Data:

26 februari, 4 maart

Kosten:

€ 2,00

Locatie:

Sporthal Trefkoele+,
Ruigedoornstraat 108 Dalfsen)

Aantal deelnemers: maximaal 30

Jonge
mantelzorgers
Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waarin
iemand zorg nodig heeft, worden jonge mantelzorgers
genoemd. Zij maken zich vaak zorgen om het zieke
gezinslid en hebben dan soms ook (zorg-)taken die zij
over moeten nemen. Of ze moeten juist rekening houden
met diegene en komen zelf zorg of aandacht te kort.

Ben jij een creatief kunstenaar of wil jij dit graag worden?
Kom dan naar deze coole workshop om alles te leren over
graffiti spuiten! Daarnaast ga je zelf aan de slag met
sjablonen op papier of hout om iets gaafs te maken.
Aantal lessen:

2

Voor wie:

Groep 7 en 8

Data:

15 april, 22 april

Kosten:

€ 10,00

Locatie:

Jongerencentrum Dalfsen
(Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 Dalfsen)

Aantal deelnemers: maximaal 10

Het Mantelzorgteam van Saam Welzijn vindt het
belangrijk dat er ook aandacht is voor jonge mantelzorgers. Heeft u vragen over of hulp nodig met (jonge)
mantelzorg dan kunt u altijd terecht bij consulent
jonge mantelzorgers en jongerenwerker Sofieke Luiken.
Zij is te bereiken via s.luiken@saamwelzijn.nl of
telefoonnumer 06 - 3169 4804.

Schrijf je in!
Meedoen aan een activiteit? Dat kan natuurlijk,
maar schrijf je wel van tevoren in. Ga naar de
website www.saamwelzijn.nl/afterscooldalfsen en
meld je aan! Doe dit minimaal één week voordat
de activiteit begint. Vol = Vol!
Vragen?
Neem dan contact op met Saam Welzijn:
telefoon 0529-482121 / info@saamwelzijn.nl.

