schooljaar 2019-2020

Were Di
Academy

voor ouders, personeel
Were Di en ambtenaren
gemeente Valkenswaard
Kies per blok uw favoriete cursus en
schrijf hier in!

sport
cultuur
educatie

Educatieve,
sportieve
en culturele
cursussen

voor ouders,
personeel Were Di
en ambtenaren
gemeente Valkenswaard

Kies per blok uw favoriete cursus en schrijf u

hier

in!

De cursussen worden aangeboden in twee blokken. Hierdoor kun
u tweemaal kennismaken met een cursus die het beste aansluit
bij uw talent, ambitie en/of interesse.
Schrijf zo snel mogelijk in als u zeker wilt zijn van een plaats!
Inschrijven voor beide blokken vanaf het begin van het schooljaar
via deze button .
Let op de deadline van ieder blok. Het zou jammer zijn als u te
laat bent!
Info: thm@sgweredi.nl (Fred Thomassen)

Hoe het werkt
Vóór 1 oktober 2019 moet uw inschrijving voor blok 1
binnen zijn.
Schrijf snel in, want vol is vol! Blok 1 start op 28 oktober.
Voor blok 2 kunt u ook al meteen inschrijven.
De deadline voor dit blok is 8 januari.

Inschrijven via

Vóór de deadline kunt u via de mail (thm@sgweredi.nl)
nog kosteloos afmelden.

Als het aantal deelnemers voor een cursus te klein is,
worden de lessen niet gegeven. U kunt dan nog kiezen
voor een andere cursus. Als een cursus vol is, krijgt u ook
bericht daarvan en kunt u eventueel ook nog kiezen voor
een andere cursus.

deze button .

Let op:

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een
training/les verplaatst moet worden. U krijgt daarvan
altijd op tijd bericht.

Indien u heeft ingeschreven en na de deadline is bepaald
dat de cursus doorgaat (bij voldoende inschrijvingen),
verplicht u zich om het cursusgeld te betalen, ook bij uw
evt. verhindering! We gaan nl. verplichtingen aan met
de docenten op grond van het aantal inschrijvingen, we
rekenen op uw begrip!
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Blok 1
Oktober
November
December

28
4
2

11

18

25

Laatste mogelijkheid om in te schrijven:
1 oktober

BELEGGEN VOOR BEGINNERS

Wat is nu precies een aandeel? Wat gebeurt er eigenlijk op de beurs? Hoe
werken de financiële markten? Wat zijn beleggingsfondsen? Antwoord op
deze en andere vragen over beleggen krijgt u in deze cursus. Deze cursus
wordt verzorgd en gesponsord door de Rabobank.
3 lessen in blok 1 op maandag van 19.00 tot 21.00 uur op school
(okt 28, nov 4-11).
Prijs: € 30,Docent: Wim de Laat

ITALIAANS OP REIS, VERVOLG OP CURSUS VAN
AFGELOPEN JAAR.

We gaan verder waar we gebleven waren.. waarschijnlijk heeft u uw
kennis in praktijk gebracht in de vakantie en bent u nu nog meer
gemotiveerd om dit uit te breiden! Na deze cursus wil je eigenlijk meteen
weer terug naar ‘bella Italia’.
6 lessen in blok 1 op maandag van 19.30 tot 21.00 uur op school.
Docent: Bregje Verbruggen
Prijs: € 45,-
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BINNENHUISARCHITECTUUR MET SKETCH-UP

Sketch-up in 6 lessen. Een interieur tekencursus in 3 dimensies voor
beginners. Stap voor stap leert u alle basis handelingen van het gratis
programma Sketch-up. Na 6 lessen moet u instaat zijn om een
interieurontwerp in 3D te maken. Natuurlijk krijgt u tijdens de les ook
leuke tips voor het interieur.
Voor deze cursus is het wel belangrijk dat u zelf over een laptop beschikt,
met muis en de basisvaardigheden (installeren van een programma, map
maken, bestanden kopiëren) van de computer kent.
6 workshops in blok 1 op maandag van 19.30 tot 20.30 uur op school.
Docent: Willem Sterken
Prijs: € 65,-

SPAANSE TAAL EN CULTUUR, VERVOLG OP
CURSUS VAN AFGELOPEN JAAR.

Spaans is een wereldtaal, zowel letterlijk als figuurlijk. We gaan verder
waar we gebleven waren.. waarschijnlijk heeft u uw kennis in praktijk
gebracht in de vakantie en bent u nu nog meer gemotiveerd om dit uit te
breiden! Ook als u al eerder kennis heeft gemaakt met de Spaanse taal,
kunt u inschrijven voor deze cursus.
6 lessen in blok 1 op maandag van 19.30 tot 20.30 uur op school.
Docent: Kate van Wissen
Prijs: € 40,-

WERE DI MASTERCHEF

Een cursus om de basistechnieken van het koken onder de knie te krijgen.
U leert hoe je vlees en vis moet bakken en/of sudderen en u leert hoe je
heerlijke soepen.kunt maken.
Maar ook sauzen en groenten komen ruimschoots aan bod en natuurlijk
worden de toetjes niet vergeten.
6 workshops in blok 1 op maandag van 19.30 tot 22.00 uur
in het kooklokaal van het VMBO onderbouw gebouw.
Docent: Simon van Hoppe
Prijs: € 80,- (inclusief voedingswaren en ingrediënten.)

4

SCHAAKCURSUS

Kun je nog niet schaken of word je door je zoon, dochter of kleine neefje
van het bord geveegd? In zes weken leren we je de spelregels en zorgen
we ervoor dat je voldoende kennis opdoet om in de opening van de
schaakpartij te overleven, in het middenspel toe te kunnen slaan en in het
eindspel te winnen! Naast enige speluitleg is er natuurlijk ook ruimte om
een onderling partijtje te spelen. Voor het bereiken van een grootmeester
niveau is nog wel een vervolgcursus nodig!
6 lessen in blok 1 op maandag van 19.30 tot 20.30 uur op school.
Docent: Loek Overes
Prijs: € 6,-

YOGA

Wat doet Yoga voor u? Uw lichaam wordt sterker, soepeler en gezonder. U
krijgt positieve energie. U leert te ontspannen. Yoga verbetert de
concentratie en het zelfvertrouwen, wat positief is in zowel werk- als
privésituatie. Bij Yoga draait het om u! De yogalessen zijn een combinatie
van yogahoudingen, ademhalingsoefeningen, ontspanning en
mindfulness.
6 trainingen in blok 2 op maandag van 19.30 tot 20.45 uur
in het sportgebouw.
Docent: Inge Stals
Prijs: € 30,-
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Blok 2
Maart
April

2
6

9

16

23

30

Laatste mogelijkheid om in te schrijven:
8 januari

ITALIAANS OP REIS (BEGINNERS)

Lijkt het u geweldig om op een terras in Rome een pizza en een glas rode
wijn in het Italiaans te kunnen bestellen? Dat kan! Na het volgen van de
cursus Italiaans op reis beheerst u de basis om uit de voeten te kunnen in
Italië. Via spreekvaardigheid, grammatica, luister- en leesoefeningen leer
ik u de basis van het Italiaans en ga ik in op de gewoontes en gebruiken
van de Italianen. De moeite waard als u graag naar Italië gaat!
6 lessen in blok 2 op maandag van 19.30 tot 21.00 uur op school.
Docent: Bregje Verbruggen
Prijs: € 45,-

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 u dat
‘wauw effect’ te bereiken. Voor de cursus heeft u een digitale spiegel
reflexcamera nodig. U kunt deze eventueel ook huren.
6 workshops in blok 2 op maandag van 19.30 tot 20.30 uur op school.
Docent: Guido Hartman
Prijs: € 45,-

SPAANSE TAAL EN CULTUUR (BEGINNERS)

Spaans is een wereldtaal, zowel letterlijk als figuurlijk. Deze taal opent
deuren naar culturen die u graag zou willen leren kennen. Hoe fijn is het
dan om u daar een beetje verstaanbaar te kunnen maken en uw wereld
te verruimen. Neem die kans en schrijf in!
6 lessen in blok 1 op maandag van 19.30 tot 20.30 uur op school.
Docent: Kate van Wissen
Prijs: € 40,-
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OMGAAN MET JE PUBER

Een praktische cursus waarbij we gaan oefenen met diverse alledaagse
opvoedingssituaties en hoe u daarmee om kunt gaan. Ouders kunnen
ervaringen uitwisselen. Tijdens de cursus houden we rekening met
diverse opvoedstijlen. Aan bod komt onder andere: veranderingen in de
pubertijd, opvoedstijlen, communiceren met uw puber, ruzies voorkomen
en oplossen, etc.. Deze cursus wordt verzorgd en gesponsord door
Cordaad Welzijn.
6 workshops in blok 2 op maandag van 19.00 tot 21.00 uur op school.
Docent: Olga van Lierop
Prijs: € 10,-

TUINMEUBELS MAKEN VAN STEIGERHOUT

Heeft u altijd al een keer uw eigen tuinmeubels willen maken? Dan is dit
uw kans! We bieden u de mogelijkheid om in het houttechnieklokaal
onder deskundige leiding aan de slag te gaan. U kunt simpele of
ingewikkelde tuinmeubels gaan maken. Zoek een ontwerp op internet of
maak zelf een ontwerp. Wij zorgen voor het gereedschap en de
schroeven.
6 workshops in blok 2 op maandag van 19.00 tot 21.00 uur
in het houttechnieklokaal.
Docent: Jan Gielissen
Prijs: € 50,- (exclusief het steigerhout, u dient hier zelf voor te zorgen!)
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