
Schooljaar 2019-2020

Naschoolse 
sportactiviteiten (blok 1)
ABBS Elzenhagen



Van 7 oktober t/m 29 november 2019 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 30 september in (vol=vol)!

Yoga
¡ Maandag, Gymzaal Elzenhagen
¡ Tijd 15.00 - 16.00 uur
¡ Voor groep 6 t/m 8
 
Wijkactiviteit BMX
Wil je buiten stoere sporten leren? Dat 
kan! Op het nieuwe Urban Sportpark de 
Oase kan je BMX'en (fietsen).Het Urban 
Sportpark ligt tussen het voormalig 
busviaduct en het stadsloket 
(Buikslotermeerplein 2000).
¡ Elke dinsdag van 8 oktober t/m 26 

november
¡ Tijd 15.30 - 16.30 uur
¡ Voor groep 6 t/m 8

Wijkactiviteit Schaatsen
Begin december komt er een tijdelijke 
schaatsbaan in het winkelcentrum Boven 
't Y waar je kunt leren schaatsen. Er is 
beperkt plek (vol=vol).
¡ Elke maandag van 2 december t/m 

30 december
¡ Tijd 15.30 - 16.30 uur
¡ Voor groep 6 t/m 8

Programma



Wijkactiviteit Girls United
Samen met andere meiden uit de wijk 
sportief bezig zijn en daarnaast ook over 
echte meiden zaken praten? Geef je op 
voor de Girls United activiteit in het Huis 
van de Wijk Waterlandplein. Er is 
beperkt plek (vol=vol).
¡ Elke woensdag
¡ Tijd 15.30 - 17.00 uur
¡ Voor groep 7 en 8

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 30 
september in (vol=vol!)

Kosten
De naschoolse sportactiviteit Yoga kost 
€ 5 per blok per sport. Lever het 
inschijfgeld voor Yoga de eerste les in 
bij gymdocente Richèlle. Kinderen met 
stadspas kunnen gratis deelnemen. De 
wijkactiviteiten kosten 10 euro per sport 
per blok. Het inschrijfgeld voor de 
wijkactiviteiten de eerste les inleveren.

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.



Meer informatie
Amsterdam.nl/sport
www.twitter.com/sportinnoord
www.facebook.com/sporteninnoord

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

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, Jump-in en Sterrenmakers.
Telefoon 14 020, amsterdam.nl/sport
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