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Beste lezers

Vliegende start

Onze eerste nieuwsbrief valt bij deze in je
mailbox. Via dit kanaal
mogen
ook
jullie
genieten
van
ons
verhaal.

Arkades vzw is van start gegaan… en
hoe!!!

Per module mag je een
tweetal nieuwsbrieven
verwachten. Nieuwtjes
heet van de naald
kunnen nog via een
nieuwsflash passeren.
Veel leesplezier!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender
27 en 28/1
aanvang
Start to yoga
29/1
aanvang
Hoog iq en nu?
week van
24/2 – 1/3
KIJKDAGEN voor
(groot)ouders

Je start een project vanuit de liefde
voor het leren van het kind, het
ontplooien van de jongere! Je bouwt
je project uit en op je pad kom je
mensen tegen die je ideeën delen. Tot
op de dag van vandaag komen mails
binnen van mensen die de Arkadesvisie een warm hart toedragen. Dat is
erg fijn!
We konden het ook merken in de
praktijk: 64 cursisten schreven zich in
voor een cursus en er komen nog
steeds
aanvragen
binnen.
De
cursussen zijn immers van start gegaan
en het is helaas niet altijd mogelijk om
op een later tijdstip in te springen. We
willen het niveau en de vorderingen
optimaal bewaken.

Module april – mei – juni
Ondertussen worden
de ideeën
uitgewerkt om de module van april op
te starten.
Ons aanbod zal voor een groot deel
terug opengesteld worden. Afhankelijk
van de nood van onze cursisten wordt
een cursus verdergezet. Ook nieuwe
cursussen zullen in ons aanbod staan.
Eind februari mag je alle nieuwe info
op
onze
website
verwachten.
Inschrijven kan vanaf 1 maart 2014.
Een tip: wacht niet te lang. Sommige
cursussen zijn nu al volzet!

januari 2014
Gestarte cursussen module
januari – februari – maart
- studietechnieken voor SO A
- Engels voor kleuters en 1ste lj.
- Engels voor 2de, 3de en 4de lj.
- schaken voor BS en SO A
- elektronicalab voor SO A
- elektronicalab voor BS C
- start to yoga op maandag (*)
- start to yoga op dinsdag (*)
- ouder- en kinderyoga (*)
- knutselen voor BS A en B (*)
- stripfiguren tekenen voor BS C en SO A
- illustreren voor BS C en SO A
(met workshop creatief schrijven)
- hoog iq en nu? voor volwassenen (*)
- muziekinitiatie voor BS A

Wens je nog aan te sluiten? Dat kan
voor de cursussen waarbij een *
vermeld staat. Inschrijven kan via de
website www.arkades.be.

Cursisten elektronicalab bereiden
zich voor op Robocupwedstrijd
RoboCup Junior is een robotwedstrijd
voor het lager- en secundair onderwijs.
Gestart als een initiatief vanuit Australië
wordt het in meer dan 30 landen over
de gehele wereld gespeeld. Sinds 2008
ook in België! Er worden 3 disciplines
georganiseerd. Arkades is geselecteerd voor de wedstrijd. Coach Nele
hoopt met haar cursisten uiteraard dat
onze robots mogen meedoen op de
6de Finale RoboCup Junior op 24 mei
2014. Er wordt alvast hard gewerkt!

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most
adaptable to change. (Charles Darwin)
www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30
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Op reis tijdens
/kindyoga

ouder-
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Jonge muzikantjes spelen hun eerste
deuntje

Coach Hanne vertrok met de groep
naar
de
savanne.
Onderweg
kwamen we allerlei (wilde) dieren
tegen. We mochten mekaar inzepen,
afspoelen, … We tekenden nog een
spiraal
met
symbolen.
Leuke
qualitytime voor de mama’s en de
papa’s met hun zoon of dochter.
Benieuwd naar welke mooie plekjes
Hanne nog met ons reist!

Kan je muziek spelen als je nog geen noten kent? Ja,
hoor! Coach Lien leert onze jongens meezingen en
dansen op muziek. Ondertussen bespelen ze hun
eerste instrumentjes.

Learning English
Hoe jonger ze zijn, hoe beter ze een taal oppikken! In
onze cursussen Engels wordt deze stelling waarheid.
Vol
enthousiasme
worden
nieuwe
woorden
aangeleerd en uitgeprobeerd. Het Arkadesgebouw
davert, want een taal moet je vooral uitproberen.

www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30
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Ik droog je af… schaakmat!

Kom jezelf tegen als je leert studeren

“Zelfs de theorie was erg leuk! Ik ga
papa afdrogen en wel met 3
handdoeken! Ik heb mezelf uitgedaagd
om Frederiek zo lang mogelijk niet
schaakmat te zetten .” (Alexander)

Coach Elke ging met de cursisten op onderzoek uit
naar de studiegewoonten. Welke tips zijn voor mij
van toepassing? Wat kunnen we aanpassen binnen
ons gezin? Binnenkort volgen heel wat proefjes en
ontdekken we hoe ons brein werkt… Spannend!

Knutselen met een plusje
Hoe beweegt onze hand eigenlijk? Dat komt door onze spieren. Hoe ziet onze hand eruit
vanbinnen? We telden onze vingerkootjes op onze handafdruk en gingen toen aan de slag om
onze bewegende hand in elkaar te knutselen. Op dit moment maken we onze eigen knuffel of
handpop. Maar er wordt niet zomaar geknuffeld… Later meer daarover!
Dank je wel!








Illustrator zoekt jeugdauteur

aan alle mama’s en papa’s die hun
vertrouwen schonken aan Arkades vzw!
aan alle cursisten groot en klein voor hun
enthousiaste inzet!
aan onze coaches voor professionele aanpak!
aan William Schietekat om ons een financieel
duwtje in de rug te geven!
aan Joke Mertens, Marijke Goossens, Didier de
Deken, Senne en Daan, Chloë, Anouk, Jeroen,
Evelien, Naomi, Melissa en Marie-Louise om
van onze officiële opening mee een succes te
maken!
aan Pro-Industries voor de technische en
muzikale
voorzieningen
tijdens
het
opendeurweekend!

Coach Yoeri Slegers, professioneel illustrator, zal samen met jeugdauteur, Aag Vernelen, een mooie
invulling geven voor onze cursus. Illustratietechnieken komen aan bod en binnenkort worden onze
cursisten ondergedompeld in een waar creatief schrijfbad!
www.arkades.be

arkadesvzw@gmail.com

0468 10 30 30

