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‘Ik ben altijd aan het doen
wat ik niet kan, opdat ik kan

leren
hoe het moet’
- Pablo Picasso

In samenwerking met
de gemeente Valkenswaard

Blok 1

Hou je van

sporten
of van
cultuur ?

September
Oktober
November

24
1
5

22
12

19

Laatste mogelijkheid om in te schrijven:
13 september

JUMP XL

Turnen vraagt kracht, lenigheid en durf! We gaan
salto’s en schroeven springen op de
tumblingbaan en op de grote en kleine
trampoline. Voor meisjes en ook voor jongens die
Epke Zonderland willen nadoen.

sport

6 trainingen in blok 1
op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur
in het sportgebouw.
Prijs: € 30,-

FITNESS EN CIRCUITTRAINING
VALKENCOURT
De cursussen worden
aangeboden in vier blokken
van elk zes lessen of
trainingen. Hierdoor kun je
kennismaken met een
sportieve, creatieve of
educatieve activiteit die het
best aansluit bij jouw talent,
ambitie en interesse. Je kunt
per schooljaar aan maximaal
vier verschillende cursussen
meedoen.
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Leerlingen van Were Di gaan onder begeleiding
van een fitnesscoach aan de slag. Je werkt met je
eigen trainingsprogramma aan je conditie. Het
afnemen van een ‘Healthcheck’ en het bijstellen
van je trainingsschema is onderdeel van de
service en kan op verzoek worden gedaan. Het
programma bestaat uit 60 minuten fitness en 30
minuten circuittraining.
6 trainingen in blok 1
op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur
bij Health & Sports Club Valkencourt.
Prijs: € 37,50

Schrijf zo snel mogelijk
in als je zeker wilt zijn
van een plaats!
Inschrijven voor alle
blokken vanaf het begin
van het schooljaar via
Magister.

FREE RUNNING

Let op de deadline van
ieder blok. Het is jammer
als je te laat bent!

6 trainingen in blok 1
op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur in het sportgebouw.
Prijs: € 40,-

Durf jij het aan om door de lucht te springen en salto’s te
maken? Dan is dit iets voor jou!
Free running is een sport waarbij je zo snel, origineel en mooi
mogelijk allerlei hindernissen moet overwinnen. De sport wordt
vaak beoefend op straat, bv. in een winkelcentrum of op een
plein. De basistechnieken gaan we in de gymzaal leren.

‘Vliegers stijgen het hoogste tegen de wind in, niet met de wind mee’
Sir Winston Churchill
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Blok 1

Blok 2

SKIËN/SNOWBOARDEN VOOR
BEGINNERS

November
December
Januari

Heb jij altijd al eens willen skiën of snowboarden maar is
het er nooit van gekomen? In samenwerking met Montana
Snowcenter bieden wij je de kans om dicht bij huis een
gevorderd skiër of snowboarder te worden. Een superaanbod
inclusief skihuur of snowboardhuur.

26
10
7

17
21

28

Laatste mogelijkheid om in te schrijven:
15 november

6 lessen in blok 1
op dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur en van 17.00 tot 18.00 uur.
Of jouw les om 15.45 uur begint of om 17.00 uur is afhankelijk van het
aantal inschrijvingen.
Locatie: Montana Snowcenter, Kempervennendreef 4, Westerhoven.
Prijs: € 60,-

sport
#JUMP

Tijdens een trampoline work-out op energieke muziek
zijn er meer dan 400 spieren aan het werken, veel meer
dan bij vergelijkbare duursporten.
Buik, benen, billen - #JUMP maakt je hele lichaam stevig,
verhoogt je uithoudingsvermogen en het ontlast
bovendien de gewrichten.

YOGA VOOR JONGEREN

Wat doet yoga voor je? Je lichaam wordt
sterker, soepeler en gezonder. Je krijgt
positieve energie. Je leert om te
ontspannen. Het verbetert de
concentratie en het zelfvertrouwen, wat
weer positief werkt voor je studie.
De yogalessen zijn een combinatie van
yogahoudingen, ademhalingsoefeningen,
ontspanning en mindfulness.

6 trainingen in blok 2
op dinsdag van 15.30 tot 16.15 uur
bij Health & Sports Club Valkencourt.
Prijs: € 37,50

6 lessen in blok 1
op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur
in het sportgebouw.
Prijs: € 30,-

cultuur en educatie
SPAANSE TAAL EN CULTUUR

Spaans is een wereldtaal, zowel letterlijk als figuurlijk. Deze taal
opent deuren naar culturen die je graag wilt leren kennen en
landen die je zou willen bezoeken. Hoe fijn is het dan je daar een
beetje verstaanbaar te kunnen maken en je wereld te vergroten.
Neem die kans en schrijf je in!
6 lessen in blok 1
op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur op school.
Prijs: € 40,-
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CLIMBING & BOULDEREN
Ooit tegen een muur omhoog
geklommen? In onze sporthal hebben
we een mooie klimwand waar je leert
klimmen en zekeren. Maar we gaan ook
‘boulderen’. Dat is het klimmen van lage
klimroutes zonder touw en gordel.
Onder de klimwand liggen dan
landingsmatten voor de veiligheid.
6 trainingen in blok 2
op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur
in het sportgebouw.
Prijs: € 35,-
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Blok 2

Blok 2

CURSUS 3D PRINTEN

SKIËN/SNOWBOARDEN VOOR
LICHTGEVORDERDEN/GEVORDERDEN

Heb je al eens op de latten of op het board gestaan, maar wil
je nog beter worden? In samenwerking met Montana
Snowcenter bieden wij je de kans om echt goed te worden.
Een superaanbod inclusief skihuur of snowboardhuur.
6 lessen in blok 2
op dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur en van 17.00 tot
18.00 uur. Of jouw les om 15.45 uur begint of om 17.00 uur
is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Locatie: ‘Montana Snowcenter’, Kempervennendreef 4,
Westerhoven.
Prijs: € 60,-

Tot een paar jaar geleden was 3D printen alleen
maar toegankelijk voor grote bedrijven met veel
geld. Wij kunnen onze leerlingen er nu mee laten
kennismaken. De technologie staat eigenlijk nog in
de kinderschoenen en is pas over een aantal jaar
geschikt voor ieder huishouden, maar in deze
cursus gaan we er alvast mee aan de slag. Zo leer
je bijvoorbeeld hoe een 3D printer werkt en hoe je
iets kunt printen. Ook ga je zelf objecten ontwerpen
en printen op onze 3D printer.
6 workshops in blok 2
op dinsdag van 15.15 tot 16.15 op school.
Prijs: € 49,- (inclusief materiaalkosten)

CURSUS STERRENKUNDE

cultuur en
educatie
‘HEEL WERE DI BAKT’

Cupcakes, DIY, ‘van Celsius naar Fahrenheit’, icing,
wat is baksoda?, decoratietechnieken, taart,
Pinterest. Komen deze woorden jou bekend voor?
Dan is de cursus ‘Heel Were Di Bakt’ zeker wat voor
jou! Leer veel bak- en decoratietechnieken en word
de meesterbakker van Were Di.
6 workshops in blok 2
op dinsdag van 15.15 tot 16.45 uur
in het kooklokaal op school.
Prijs: € 65,- (inclusief voedingswaren)
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Meer willen weten over de sterrenhemel? Dan is deze
sterrencursus iets voor jou. Naast achtergronden over de
sterrenwereld, gaan we aan de hand van een eigen
gemaakte sterrenkaart de hemel verkennen. Ook maken
we gebruik van een sterrenhemelsimulatieprogramma.
We plannen naast de 4 middagbijeenkomsten, 2 heldere
avonden (begin van de avond) om dit toe te passen.
De laatste bijeenkomst brengen we een bezoek aan de
Sterrenwacht in Asten met een demonstratie van de
Sterrenkijker en het indrukwekkende Pieters Planetarium.
Uiteraard lichten we de begrippen Dierenriem, Rode
Reuzen, Witte Dwergen, Neutronensterren, Zwarte Gaten,
Donkere Materie en Donkere Energie op een overzichte
lijke wijze toe.
Heb je er zin? Meld je dan nu aan.
3 workshops in blok 2
van 15.30 tot 17.00 uur in het IVN gebouw,
Bosstraat 25 in Valkenswaard, 2 avonden (tijden worden
in de cursus aangegeven) en een bezoek aan de
Sterrenwacht in Asten.
Prijs: € 10,- (Deze cursus wordt gesponsord door het IVN
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Blok 3
Februari
Maart

11
3

18
10

17

31

sport

sport

Laatste mogelijkheid om in te schrijven:
31 januari

Blok 4
Mei
Juni

12
2

19
9

26
16

Laatste mogelijkheid om in te schrijven:
15 april

FITNESS EN BOKSEN
VALKENCOURT

In groepsverband werken wij aan de conditie,
waardoor je zowel fysiek als mentaal sterker wordt.
45 minuten fitness + 45 minuten Boksen.

WATERSKIËN/WAKEBOARDEN

Hou jij van water en heb je altijd al een watersport willen
beoefenen? Waterskiën en wakeboarden zijn op dit moment
erg populair. In samenwerking met waterskicentrum
De Kempervennen bieden wij je een programma met
waterskiën, wakeboarden, mono-skiën en wakeskating.

6 trainingen in blok 3
op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur
bij Health & Sports Club Valkencourt.
Prijs: € 37,50

cultuur en educatie
FOTOGRAFIE

Fotograferen is meer dan op een knopje drukken. Fotografie is
schrijven met licht! Keuzes maken, met een spiegelreflexcamera
met de juiste diafragma’s en de juiste sluitertijden, bij het juiste
licht, een beeld creëren waarvan men kan zeggen ‘‘Wauw, dat is
mooi. Dat wil ik ook kunnen!’’
In de cursus fotografie probeert fotograaf Guido Hartman met jullie
dat ‘wauw effect’ te bereiken. Voor de cursus heb je een digitale
spiegelreflexcamera nodig. Je kunt deze eventueel ook huren.
6 workshops in blok 3
op dinsdag van 15.15 tot 16.45 uur op school.
Prijs: € 45,-

PAARDRIJDEN

6 trainingen in blok 4 op dinsdag van 15.45 tot 17.15 uur
bij waterskicentrum Kempervennen, Kempervennendreef 8
(via ingang van CenterParcs de Kempervennen)
Prijs: € 60,-

Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om op de
rug van een paard te zitten?
Nu is je kans! Onder deskundige begeleiding van een
gediplomeerde instructeur ga je in 6 lessen ervaren hoe
het is om te stappen, draven en een galopsprongetje te
maken.
We gaan rijden in de binnenbaan, buitenbaan en een
bosritje maken.
Kledingvoorschrift: broek van soepele stof, schoenen/
laarzen met een hak. De cap kun je bij ons lenen.
6 lessen in blok 4
op dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur bij Manege
‘Kluizerheide’ Maastrichtseweg 215 in Valkenswaard.
Prijs: € 55,-

PRODUCING/DJ’ING

Hardwell, AfroJack, Nicky Romero en Martin Garrix zijn wereldwijd bekende
diskjockeys die het dj’en in de vingers hebben. Maar ooit zijn ze begonnen
met een eerste voorzichtige muziekmix. De deelnemers kunnen deze
workshop aangrijpen om ook een opstap te maken naar het dj’en. Voor
een radio-dj die via de computer met platen werkt, is dat anders dan voor
een live-dj die verschillende platen mixt. Hoe dan ook, een dj beluistert
continu ritmes om zo perfecte overgangen te creëren tussen
muzieknummers. Je krijgt uitleg over de belangrijkste functies van de
soorten apparatuur en hoe het mixen van verschillende platen in zijn werk
gaat. Vervolgens stappen de deelnemers zelf achter de draaitafel om als
een echte Hardwell of Martin Garrix bezig te gaan.
6 workshops in blok 3
op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur op school.
Prijs: € 45,8
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cultuur en
educatie
WERE DI TOP CHEF ACADEMY

Vind je het leuk om te koken en sta je graag in de
keuken? Of ga je over een paar jaar studeren en wil je
een gezonde maaltijd kunnen bereiden? Bij de cursus
‘Were Di Top Chef Academy’ leer je alles over koken en
ga je nieuwe producten gebruiken.
6 workshops in blok 4
op dinsdag van 15.15 tot 16.45 uur
in het kooklokaal op school.
Prijs: € 65,- (inclusief voedingswaren)

Hoe het werkt
De roosters van SG Were Di worden zo gemaakt
dat er op dinsdagmiddag na 15.05 uur geen lessen
meer zijn. Hierdoor kan iedereen meedoen.
We hebben contacten met prima sportclubs,
uitstekende trainers en geweldige leraren voor
muziek en cultuur.

Alle cursussen bieden we aan tegen zéér
voordelige tarieven!
De Were Di Academy biedt je een fantastische
mogelijkheid om kennis te maken met
verschillende sporten of cursussen te volgen op
cultureel en educatief gebied.

KAYAK EXPERIENCE

Laat je verbazen en maak kennis met wildwater kanoslalom. Dit is een
sport waarbij vaardigheid, bootbeheersing en waterkracht de uitdaging zijn
om een parcours zo snel mogelijk te varen.
Je leert de basistechnieken van kano zoals : in-/uitstappen, varen en
sturen in een slalom-kajak. Uiteindelijk vaar je ook nog eens op wildwater!
Schrijf je in voor de kano-cursus: Kayak Experience!

Wat je verder
nog moet weten

6 trainingen in blok 4
op dinsdag van 17.00 tot 18:00 uur
bij de Volmolense Kano Club in Waalre.
Prijs: € 55,- (inclusief gebruik kano, peddel, spatzeil, zwemvest en helm)

‘Je moet
de dingen doen waarvan je denkt
dat je ze niet kunt’
E. Roosevelt

FITNESS EN BOOTCAMP
VALKENCOURT

45 minuten Fitness binnen èn 45 minuten Bootcamp
buiten. Bootcamp is een outdoor workout waarbij zowel
conditie als kracht en explosiviteit worden verbeterd. Deze
les is geschikt voor zowel jongens als meisjes van alle
fitnessniveaus. Oefeningen met het eigen
lichaamsgewicht, zoals opdrukken, sit-ups, squats en
lunges worden gecombineerd met cardio-oefeningen.
6 lessen in blok 4
op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur
bij Health & Sports Club Valkencourt.
Prijs: € 37,50

DIERENVERZORGING				
Leer meer van- en over dieren. Een cursus op de
boerderij waarin je van alles aan de weet gaat komen
over de geboorte, de ziektes en het sterven van dieren.
Daarnaast gaan we ook echt de handen uit de mouwen
steken tijdens deze cursus.. Je leert over de verzorging
en het gedrag van de dieren en je kunt genieten van het
omgaan met dieren. Door te doen en te ervaren, met
spel en opdrachten ontdek je wat dieren nodig hebben
om tevreden en gezond bij de mensen te wonen.
6 lessen in blok 4
op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur bij de boerderij,
Bosstraat 45 in Valkenswaard.
Prijs: € 39

Vóór 13 september 2019 moet je inschrijving voor
blok 1 binnen zijn. Schrijf je snel in, want vol is
vol! Blok 1 start op 24 september.
Voor blok 2, 3 en 4 kun je ook al meteen
inschrijven. De deadlines voor deze blokken staan
erbij vermeld.
Inschrijven via account van de leerling in
‘Magister’ bij Activiteiten.
Na de deadline kun je je inschrijving niet meer
wijzigen. Dit betekent dat je dan ook de kosten
voor de cursus moet betalen, ook als je niet mee
doet. Zorg dat je ouders weten dat je hebt
ingeschreven voor een cursus i.v.m. de rekening.
Voor alle activiteiten die door de school
georganiseerd worden heeft de school een
verzekering afgesloten. Wij gaan er tevens van uit
dat alle leerlingen zijn verzekerd voor ziektekosten
en wettelijke aansprakelijkheid.

Als het aantal deelnemers voor een sport- of
cultuurklas te klein is, worden de lessen niet
gegeven. Je kunt dan nog kiezen voor een andere
cursus. Als de cursus vol is, wordt dat ook
aangegeven en kun je ook nog kiezen voor een
andere sport- of cultuurcursus.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen
waardoor een training/les verplaatst moet
worden. Je krijgt daarvan altijd op tijd bericht.

10

11

créateurs: www.degewonejongens.nl

inschrijven
vanaf de eerste schoolweek
via magister

