
Creatieve workshops voor kinderen van groep 1 t/m 8
Studio Kajuit

De Lonneboot start met iets nieuws! Vanaf begin 2022 kun je twaalf keer op woensdagmiddag 
bij BSO Kajuit gratis meedoen met de workshops muziek maken met een echte DJ en kunst 

maken met een echte kunstenaar. Vind je het leuk om creatief bezig te zijn? Zoek je een leuke 
activiteit voor de woensdagmiddag? Dan is STUDIO Kajuit iets voor jou!

Chris Smith is producer en ook wel bekend als DJ Vindictiv. 
Hij geeft workshops aan kinderen. Hij is een geduldige en 
vermakelijke docent met pedagogische vaardigheden.

Liesbeth Labeur is een bekende Zeeuwse kunstenaar. Zij 
heeft met haar werk al veel tentoonstellingen gehouden en 
daarmee veel prijzen gewonnen.

In verband met de coronamaatregelen is op dit moment niet 
bekend wanneer STUDIO Kajuit van start gaat. We houden 
je op de hoogte zodra de data bekend zijn.

De Lonneboot en BSO Kajuit werken al jaren samen. Er is 
steeds meer vraag naar voor- (VSO) en naschoolse opvang 
(BSO). 

Er is iedere ochtend VSO. BSO is er, behalve op woensdag, 
op alle dagen. Door het organiseren van STUDIO Kajuit 
(voor kinderen van groep 1 t/m 8) kunnen we nu ook op 
woensdagmiddag open. Omdat STUDIO Kajuit een pilot 
van De Lonneboot en BSO Kajuit is, zijn er geen kosten aan 
verbonden. We hopen op veel deelnemers! 

Aan het eind van het schooljaar evalueren we om te kijken 
of het een structureel aanbod kan worden. Vanaf mei hopen 
we een nieuwe serie workshops te organiseren met andere 
activiteiten.

over de 
workshops

Aanmelden

Over studio kajuit

hoe ziet de 
middag eruit?
12.30 - 13.30 uur  
Samen met de pedagogisch medewerker van BSO 
Kajuit (Patricia of Natasha) ga je lunchen en spelen. 
Als je liever thuis wilt eten kan dat natuurlijk ook. Je 
wordt dan om 13.30 uur verwacht bij de BSO. 

13.30 - 15.30 uur 
Een creatieve workshop met Chris of Liesbeth.
 
15.30 - 16.30 uur 
Om 15.30 uur is de workshop afgelopen. Als je het 
leuk vindt om te blijven spelen bij de BSO dan kan 
dat tot 16.30 uur.

BSO Kajuit 
Van Akenstraat 1,  4339 BR Nieuw- en Sint Joosland
       kajuit@skow.nl        /bsokajuit 

Doe jij met ons mee? Je ouders kunnen je aanmelden 
via bit.ly/studiokajuit . Je meldt je aan voor alle twaalf 
workshops. We gaan ervan uit dat je in principe aanwezig 
bent. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

De kinderen die bij Kinderopvang Walcheren op de 
wachtlijst staan voor BSO op woensdagmiddag worden in 
ieder geval geplaatst.


