
BINDELMEERS MASTERCLASSES
OP DINSDAG 15 FEBRUARI EN DINSDAG 1 MAART

VAN 15.00 UUR TOT 16.00 UUR

SCAN OM JE AAN TE MELDEN!

VOETBAL KOKEN

DANSEN
Houd je van dansen en wil jij ontdekken hoe

dansen op het Bindelmeer College wordt

gegeven? Meld je dan aan voor deze

masterclass! Tijdens deze masterclass leer je

de vetste choreografie en bouw je

zelfvertrouwen op om uiteindelijk voor publiek

te dansen. In de laatste masterclass zet je de

puntjes op i en treed je op! 

Vind je het leuk om te koken? In deze masterclass

werk je met verschillende materialen en

ingrediënten om heerlijke recepten te bereiden.

Tijdens de eerste en tweede masterclass oefen je

en kun jezelf nog proeven om het een en ander te

verbeteren. In de laatste masterclass kunnen

anderen mee proeven. Heb je daar zin in? Meld je

dan aan!

Ben je leergierig en houd je van computers, gamen

en alles wat daarmee te maken heeft? Meld je nu

aan! In deze masterclass stel je onderdelen samen

om een PC te maken, leer je hoe je een PC uit elkaar

haalt en weer in elkaar zet. Daarnaast leer je hoe je

een game in Dreams bouwt.

TECHNOLOGY

Houd je van voetballen en ben je benieuwd hoe de

voetbaltrainingen op het Bindelmeer College zijn?

Meld je snel aan voor deze masterclass! 

In deze masterclass krijg je training van een

professionele trainer en in de laatste masterclass

kun je op het veld schitteren om zo je voetbal-

talenten aan anderen te laten zien! 

ART
Houd je van creatief bezig zijn en kun jij je
helemaal uitleven in het maken van een tekening
of schilderij? Schrijf je dan in voor deze
masterclass. In deze masterclass leer je de fijne
kneepjes van het vak en maak je kennis met hoe
er 'art' wordt gegeven op het Bindelmeer College.

https://forms.office.com/r/E7mEq57syX
https://forms.office.com/r/Hpvp4qSqgS


INSCHRIJFFORMULIER
Schrijf je nu in voor de masterclasses van het Bindelmeer College!
Het formulier kan ingeleverd worden bij de receptie van de school:

Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam.

CONTACTGEGEVENS
Voor- en achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Basisschool:

Naam groep 8-docent:

Ik kies de masterclass:

VOETBAL
DANSEN

KOKEN
TECHNOLOGY

OUDERS/VERZORGERS
Voor- en achternaam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Vragen? Stuur dan een e-mail naar pr@bindelmeercollege.nl.

ART

Ik kom op:

DINSDAG 15 FEBRUARI

DINSDAG 1 MAART

BEIDE DAGEN


