Petra Poels-Spreeuwenberg
Matthiasstraat 13
5811 AN Castenray
Tel. 0478-571045
E-mail: Petra@cassandra-creatief.nl

Kids naailes
Deze is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, jongens zijn ook van harte
welkom. De les wordt gegeven in blokken van 4 lessen, elk van 2 uur. Één keer in de
maand op woensdag middag. De kinderen gaan zelf achter de naaimachine zitten. ze
mogen een eigen naaimachine meebrengen, maar dat hoeft niet. De kinderen zijn in een
ongedwongen sfeer bezig, alles mag, niets moet. Het werkstukje hoeft echt niet in één
les af te zijn. Niet iedereen is even snel, als het werkstukje af is dan beginnen ze met
iets nieuws, eerder niet. Plezier in wat je doet dat is het belangrijkste.
U wordt via de mail op de hoogte gesteld wat er nodig is in de naailessen. Bij mij krijgen
ze tijdens de les ook materialen, zo hoeft u geen materialen aan te schaffen die niet
meer worden gebruikt. De eerste les gaan ze een onderzetter voor pannen maken.
Eigen ideeën zijn altijd welkom.
Het kan ook als een workshop of kinderfeestje, de kinderen komen dan 1 keer gezellig
naaien. Leuk voor bijv. in de vakantie en nog leuker als de mama en/of oma mee doet. Na
de workshop gaan ze naar huis met een eigen gemaakt item. De workshop en
kinderfeestje is incl. alle benodigde materialen. Tijd en dag in overleg, minimaal 3
personen.
De naailes kost per les € 12,50 X 4 lessen = € 50,- per kind incl. enkele materialen.
De workshop / kinderfeestje kost € 14,50 per persoon incl. alle materialen.
Deskundige begeleiding.
Drinken met een koekje.
Betaling door overboeking van het totale bedrag op
Bankrekeningnr. NL87ABNA0568285425

Openingstijden winkel:

t.n.v. Cassandra Creatief

Donderdag en vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

o.v.v. naam kind en Kids Naailes of Workshop

Zaterdag :

of contante betaling tijdens de eerste les/workshop

Kvk.nr 12035034 BTWnr. 118966029BO1

10.00 - 15.00 uur

