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LAND 
 
 

‘OPTIMAAL GROEIEN DOOR SAMEN TE WERKEN AAN EEN BREDE 
LEEROMGEVING MET OOG VOOR TALENTONTWIKKELING’ 

Meedoen? Meld je aan! 
Leuk dat u uw zoon en/of dochter aan wilt melden voor een 

workshop!  Aanmelden voor een workshopreeks gaat gemakkelijk 
en snel. Volg het stappenplan en ga aan de slag! Let op: na 
inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Ontvangt u die niet? 
Kijk dan even in uw SPAM-mailbox, wellicht is hij daarin terecht 
gekomen. Heeft u tussentijds vragen? Stel ze gerust! 
 

Stap 1: Ga naar www.talentenplein.nl  
Stap 2: Ga naar overzicht workshops op school 
Stap 3: Klik in de linker kolom op Locatie Molenwiek/Boomgaard 
en dan op zoeken (dit staat onderaan in de kolom).  

Stap 4: Klik op de reeks waar u voor wilt inschrijven, dit doet u 
door te klikken op de groene knop ‘inschrijven’.  
Stap 5: Hier vind je alle informatie over de workshop. Om je in te 

schrijven voor deze reeks moet je ingelogd zijn. Vervolgens klik je 
op de knop ‘Ik wil me inschrijven’. Ook als u nog geen account 
heeft klikt u op de knop. 
Stap 6: Vul alle gegevens in en meld uw kind aan!  
 
De betaling gaat via iDeal. U betaalt per workshopreeks €0,29 in 
verband met de transactiekosten.  

 
Groet, Team MijnTalentenland  

 

Urban Dance! 
 Stap jij in de voetsporen van Michael Jackson? 
 
Dansstudio Binnenmaas geeft een workshop 
Urban Dance! Dansstijlen zoals hiphop, 
streetdance en popping komen aan bod. 
 
De reeks bestaat uit 4 lessen van 45 minuten op 
woensdag middag en is verdeeld in twee 
groepen. In de laatste week worden de groepen 
samengevoegd en laten de kinderen zien wat ze 
hebben geleerd. 
 
Data: 20, 27 maart &, 3, 10 april 

Tijd:  Groep 3,4,5 – 13:00 tot 13:45 

Groep 6,7,8 – 13:45 tot 14:30 

10 april start iedereen om 13:00! 

Locatie: in de sporthal 

Kosten: €14,00,- per reeks (4x) (excl. €0,29 
transactiekosten) 
Maximumaantal deelnemers: 30 per groep 
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WORKSHOP 

Heeft u vragen of opmerkingen?  

Stuur dan een e-mail naar 

Info@regiekr8.nl of bel naar 0186 68 58 

02 / 06 51 98 80 22 

 

DE WORKSHOPS GAAN 
DOOR BIJ MINIMAAL 15 

INSCHRIJVINGEN 

Maart/  

April  

2018 

 



 

 

IN SAMENWERKING MET 
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