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Meer naschoolse activiteiten vind je op www.sterrenmakers.nl

aan de uitvoering van Ster van Noord.



Doe jij graag leuke dingen na school? En wil je eens 

iets nieuws uitproberen? Doe dan mee met de kennismakings-

activiteiten tijdens de Ster van Noord om te ontdekken wat 

jij leuk vindt. Zit je in groep 5,6,7 of 8? Maak dan een keuze 

uit de actviteitenlijst en meld je snel aan met dit formulier. 

Op drie woensdagmiddagen ga je meedoen met de door jou gekozen activiteit. 
Docenten en vrijwilligers helpen je daarbij. Tijdens de laaste dag zijn jouw 
ouders/verzorgers uitgenodigd om andere activiteiten uit te proberen en samen 
te kijken naar de feestelijke afsluiting van de Ster van Noord 2018. Een week 
voordat de activiteit start, ontvang je een bevestigingsbrief. Daarop staat alle 
praktische informatie.
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Wat kun je verdienen?
Een mooi aanbod 
van de aanbieder 
van jouw activiteit!

Tijdens Ster van Noord besteden we aandacht aan de Nationale 
Sportweek. Van 15 t/m 29 sept. zetten clubs en andere organisaties 
hun deuren open. Een perfecte kans om nieuwe sporten uit te proberen 
en samen sportplezier te beleven. Op nationalesportweek.nl staan alle 
deelnemende clubs.

Wanneer:  woensdag 26 september, 

3 en 10 oktober

Hoe laat: 15:00-16:30 uuur

Waar:   Op diverse locaties rondom 

Sporthal Elzenhagen. 

Naam

Straat   Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Leeftijd     meisje    jongen

Emailadres

School

Vul alle gegevens zo volledig mogelijk in zodat we u kunnen bereiken tijdens
Ster van Noord en na afl oop het vervolg aanbod met u kunnen bespreken.

Handtekening ouder/verzorger:

Altijd 1e en 2e keuze invullen! 
Als je 1e keuze vol is dan 
plaatsen wij je bij je 2e keuze! 
(niet 2 keer hetzelfde invullen) 
Lever dit inschrijfformulier 
Handtekening ouder/verzorger:
vóór 14 september 2018 in bij:
•  De gymjuf of meester van je 

school
•  De speeltuin bij jou in de 

buurt
Je mag je keuzes ook mailen 
naar m.okx@stichting-spin.nl

Ster vanDoe mee aan de Inschrijfformulier Ster van Noord 2018

1e keuze 2e keuze

Noord 2018

Sportweek. Van 15 t/m 29 sept. zetten clubs en andere organisaties 
hun deuren open. Een perfecte kans om nieuwe sporten uit te proberen 
en samen sportplezier te beleven. Op nationalesportweek.nl staan alle 

 

Heb je een vraag?

Bel dan naar: 

SPIN 020 637 0154


