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December; Sinterklaas, Kerstmis en 2 weken vakantie. Natuurlijk 

ontbreekt Pietengym voor de kleintjes niet  deze maand. Ben je 

wat groter, dan kun je gaan zwemmen, springen, tennissen, ani-

matiefilmpjes maken of technische hoogstandjes bouwen. Verder 

komt Spel& in diverse dorpen langs met leuk aanbod. 

Het team van Spel& bestaat  uit Willem, Patricia, Jerry, Evelien, Marloes en Bram.  

De stagiaires van het KW1C voor dit schooljaar zijn Alicia, Bas, Jeroen, Lidian en Wim 

Naschoolse aanbod team Spel& en verenigingen 

Voor deze naschoolse activiteiten schrijft u uw kind(eren) in via de website 

WWW.SJORSSPORTIEF.NL, daar vindt u alle verdere informatie. 

kern  activiteit groep dagen tijd aanbieder kosten 

Aalst Pietengym 1 t/m 4 vr 1 dec  14:00-15:15 Spel&  1.00 

Aalst 
Animatiefilmpjes met LEGO maken - 
LET OP! Tijd is gewijzigd! 5 t/m 8 di 12 dec 15:30-17:00 MijnAnimatie 8.00 

Brakel Breien en Spel&  4 t/m 8 wo 6,13, 20 dec 14:00-15:30 
Spel&  Evelien, 
Jerry en Wim 0.00 

Brakel Tennis | Kids Fun 3 t/m 8 wo 6 dec 15:00-16:00 
Tennisvereniging 
De Molenwiek 0.00 

Brakel Tennis | Kids Fun 3 t/m 8 ma 11 dec 18:30-19:30 
Tennisvereniging 
De Molenwiek 0.00 

Bruchem Voetbal 5 t/m 8 wo 13 dec 14:00-15:00 
Spel& Willem en 
Jeroen 0.00 

Bruchem Olympische Winterspel& 3 t/m 8 wo 20 dec `14:00-15:30 Spel&  0.00 

Gameren Trampoline spring& 6 t/m 8 wo 6 dec 14:00-15:00 
Spel& Marloes en 
Lidian 0.00 

Nederhemert Racketspel& 3 t/m 5 vr 15 dec 15:30-16:30 Spel& Jerry 0.00 

Poederoijen Slagbal 6 t/m 8 ma 11 dec 16:00 17:00 Spel& Jerry 0.00 

Zaltbommel Pietengym 1 t/m 4 wo 29 nov 16:30-17:45 Spel&  1.00 

Zaltbommel Techniek 7 t/m 8  vr 1,8, 15 dec 15:30-17:00 
Stichting Orizon 
techniek 10.00 

Zaltbommel Zwemmen 3 t/m 8 wo 6 dec 18:30-19:15 ZvZaltbommel 0.00 

Zaltbommel Springgroep Zaltbommel 5 t/m 8 vr 8 dec 18:00-19:00 GTV Argos 0.00 

http://www.sjorssportief.nl
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 Spel& en breien in Brakel voor 

jong en oud 

Jerry en Evelien komen met de Spel& 

bus naar Brakel,  in en om de bus gaan 

ze spellen doen en je kunt leren breien.  

Schrijf je in via Sjors en vraag vooral je 

buurvrouw, opa of tante om mee te 

komen.  Volwassenen hoeven niet in te 

schrijven.  Als ze het leuk vinden, kun-

nen ze helpen leren breien. 

Olympische winterspelen 

Hebben jullie al zin in de winter?  

Lekker sleeën, sneeuwballen gooien en iglo's bouwen! 

Woensdag 20 december zijn de Winterspelen in Bruchem 

Neem je je muts, wanten en een lekkere warme sjaal mee? 

Tot dan! 

Pietengym in Aalst en Zaltbommel voor kinderen uit groep 1 t/m 4 

Slinger van dak naar dak, gooi pakjes in de schoorsteen en balanceer over de daken 

als een echte hulppiet tijdens de pietengym van Spel&!   

Schrijf je in via sjors sportief (€1,-) en verdien een echt hulp-pietendiploma. 

- Woensdag 29 nov, 16.30-17.45u, sporthal Buys Ballot, Zaltbommel                             

- Vrijdag 1 dec, 14.00-15.15u, sporthal De Maayenbogerd, Aalst. 

 

Technisch knutselen bij Techniek Orizon in Pand 9 
 
Ben jij een echte technicus en lijkt het je leuk om dingen in 
elkaar te zetten? 
 
Kom dan meedoen bij  Techniek Orizon, op 3 vrijdagmidda-
gen volg je technieklessen waarbij je allerlei leuke dingen in 
elkaar mag knutselen.  
 
Aanmelden kan via sjorssportief.nl .Daar kun je ook meer 
informatie vinden! 

Mee zwemmen bij Zwemvereniging Zaltbommel 

Ben jij een echte waterrat? Dan is onze vereniging vast iets voor jou!  

Bij de zwemvereniging leer je nog beter zwemmen en als je wilt, kun je meedoen 

aan wedstrijdzwemmen. Het enige wat je mee hoeft te nemen is je zwembroek/

badpak en natuurlijk een handdoek.  

Je moet  wel je A-diploma hebben. 

Meer informatie en aanmelden kan na-

tuurlijk via www.sjorssportief.nl  

Springgroep 

bij GTV Argos 

Vind jij trampoline springen ook heel 

erg leuk? Kom dan eens kijken bij deze 

springgroep! 

Wat doe je nou eigenlijk bij een spring-

groep?  

Bij een springgroep leer je springen  

over bijvoorbeeld een kast, Pegasus, of 

alleen met een minitrampoline of juist 

op de grote trampoline. 

http://www.sjorssportief.nl/
http://www.sjorssportief.nl/

