Naschoolse
sportactiviteiten (blok 1)
ABBS Elzenhagen
Schooljaar 2020-2021

Programma
Van 19 oktober t/m 11 december 2020 kun je verschillende
sporten ontdekken tijdens de naschoolse sportactiviteiten bij
ABBS Elzenhagen. Zit je nog niet op een sport of wil je juist extra
bewegen, schrijf je dan uiterlijk 5 oktober in (vol=vol)!
Skaten
•  Donderdag, Gymzaal Elzenhagen
•  Tijd 15.00 - 16.00 uur
•  Voor groep 7 en 8
Wijkactiviteit Honkbal (Baseball 5)
Baseball 5, de straatvariant van het
klassieke honkbal, speel je in teams van
5 spelers tegen elkaar. Wil je deze
stoere buitensport leren? Geef je dan
snel op en doe mee!
•  Elke woensdag van 20 oktober t/m 9
december, basketbalveld bij
basisschool Al Yaqoet
(bij slecht weer binnen)
•  Tijd 15.30 - 16.30 uur
•  Voor groep 6 t/m 8

Wijkactiviteit Girls United
Samen met trainster Asma proberen de
meiden verschillende sporten uit.
Daarnaast is er aandacht voor gezond
eten en het maken van gezond eten.
Tot slot hebben we met elkaar ook nog
leuke en sportieve uitjes. Er is beperkt
plek (vol=vol).
•  Elke woensdag tot 24 juni 2021,
Huis van de Wijk Waterlandplein
(sportzaal)
•  Tijd 15.30 - 17.00 uur
•  Voor groep 7 en 8

Evenement Dans In
Maak op zondag 1 november tijdens
workshops kennis met verschillende
vormen van dans. Deze activiteit is voor
alle groepen. Vanaf 1 oktober lees je
alle informatie op Sterrenmakers.nl.
Ontdek jouw sport
Voor de start van (bijna) elke naschoolse
sportactiviteit, komt er een trainer
tijdens gym kennismakingslessen geven.
Inschrijven
Voor alle activiteiten is alleen online
inschrijven mogelijk op
Sterrenmakers.nl. Schrijf je uiterlijk 5
oktober in (vol=vol!)
Kosten
De naschoolse sportactiviteit Skaten
kost € 5,- per blok. Lever het
inschijfgeld voor Skaten de eerste les in
bij gymdocente Richèlle. De
wijkactiviteit Honkbal kost € 10,- per
sport per blok. Het inschrijfgeld voor de
wijkactiviteit de eerste les inleveren.
Evenement Dans In en wijkactiviteit Girls
United zijn gratis.

Geen sportlessen
Er is geen sport in de schoolvakantie,
op officiële feestdagen en op dagen
wanneer de school dicht is.
Verantwoordelijkheid
De ouders zijn zelf verantwoordelijk
voor het brengen en ophalen van de
kinderen bij de locatie waar de activiteit
wordt gegeven. De organisatie is niet
verantwoordelijk voor verlies of diefstal
van eigendommen. Deelname is op
eigen risico.

Voor nog meer sportnieuws
www.jump-in.nl
www.sterrenmakers.nl

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, Jump-in en Sterrenmakers.
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Meer informatie
Amsterdam.nl/sport
www.twitter.com/sportinnoord
www.facebook.com/sporteninnoord

