
Kom in beweging! 

Maak plezier en 

ontdek jouw talent!
Verzamelen: middenruimte van de Thomas van Aquinoschool

Aanmelden: via het aanmeldformulier op de Thomas van Aquinoschool. 
Of stuur een appje naar Buurtsportcoach Bernard 

06-25 69 06 75 (groep 3, 4 en 5).

Dinsdag 
Sport-squad

Tijd: 14:15 - 15:15 uur  •  Door: Buurtsportcoach Bernard 

Donderdag
Creative-squad 

Tijd: 14:15 - 15:15 uur  •  Door: Buurtsportcoach Bernard

25 febr 
t/m 

3 mrt

James Bond spel: 
speel mee als boef, geheim-agent of assistent

Circus: 
oefen jouw trucs voor het optreden in de gymles 

4 t/m 
10 mrt

10 tellen in de rimboe: 
verstoppertje voor gevorderden

Voetbal toernooi: 
speel wedstrijdjes en win de championsleague

11 t/m 
17 mrt

Slagbal: 
sla jij een homerun?

Freerunning: 
leer de coolste moves!

18 t/m 
24 mrt

Slagbal: 
sla jij een homerun?

Freerunning: 
leer de coolste moves!

25 t/m 
31 mrt 

Gymfun: 
de leukste spellen uit de gymles!

James Bond spel: 
speel mee als boef, geheim-agent of assistent

1 t/m 
7 apr

Gymfun: 
de leukste spellen uit de gymles!

10 tellen in de rimboe: 
verstoppertje voor gevorderden

8 t/m 
14 apr 

Bootcamp: 
spierballen kweken

Trefbalspelen: 
word jij koning trefbal?

15 t/m 
21 apr

Bootcamp: 
spierballen kweken

Trefbalspelen: 
word jij koning trefbal?
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Hobbel de bobbel 
Gym voor kleuters. 

Elke donderdag van 16:00 - 16:45 uur 

in het speellokaal van de 

Thomas van Aquinoschool. 

Meedoen is gratis!
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8 Maandag 
Sport-squad

Tijd: 14:15 - 15:15 uur  •  Door: Buurtsportcoach Jelle 

Donderdag
Creative-squad 

Tijd: 14:00 - 15:00 uur  •  Door: Especial Care 

25 febr 
t/m 

3 mrt

Kennismakingsles judo 
(16 uur in de gymzaal van de Súdwester) 

Ga er zelf heen of loop mee met 
meester Jelle vanaf school om 15:15 uur.

Carnavalsproject: 
kostuum maken en eindfeest

4 t/m 
10 mrt

10 tellen in de rimboe: 
verstoppertje voor gevorderden

Carnavalsproject: 
kostuum maken en eindfeest

11 t/m 
17 mrt

Unihockey toernooi: 
versla alle tegenstanders met jouw hockeyskills

Carnavalsproject: 
kostuum maken en eindfeest

18 t/m 
24 mrt

Bounceball: 
Lekker rammen met die knotsen!

Musicalproject

25 t/m 
31 mrt 

Slagbal: 
sla jij een homerun?

Musicalproject

1 t/m 
7 apr

Voetbal toernooi: 
speel wedstrijdjes en win de championsleague

Musicalproject

8 t/m 
14 apr 

Basketbal en voetbal Skills: 
schop jij het tot eindbaas?

Musicalproject

15 t/m 
21 apr

Trefbalspelen: 
word jij koning trefbal?

Musicalproject

Verzamelen: middenruimte van de Thomas van Aquinoschool
Aanmelden: via het aanmeldformulier op de Thomas van Aquinoschool. 

Of stuur een appje naar Buurtsportcoach Jelle 
06-46 37 44 63 (groep 6, 7 en 8).

KidsClub 
Elke woensdagmiddag (niet in 

vakanties) in wijkgebouw Ut Wykje. 

Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar

Tijd: 14.15  - 16.00

Kosten: € 2,-

Aanmelden: 06-86 69 64 20 bellen 

of een appje sturen.

Kom in beweging! 

Maak plezier en 

ontdek jouw talent!


