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Deze nieuwsbrief laat je alle activiteiten zien van eind maart tot  

begin juni. Er valt weer heel wat te kiezen. En vind je het moeilijk kiezen 

uit alle sporten ? Kom dan naar Spel&Zo met juf Marloes. Zij gaat met jou 

op zoek naar de sport die bij jou past. Oh ja, je kunt je nog inschrijven 

voor de obstakelrun op 29 maart. 

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

De stagiaires voor dit schooljaar zijn  Lidian, Wim, Bram, Danny en Amanda. 

Naschools 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 Kralenfiguren maken 4 t/m 8 wo 3, 10, 17 apr 14:00-15:30 Spel&, Evelien 3,50 

Brakel Zeepjes maken voor de liefste 1 t/m 8 ma 15 apr 15:45-16:45 DOE-LAB 3,50 

Bruchem Honkspel& 6 t/m 8 do 4, 11, 18 apr 15:30-16:30  Spel&, Willem 0,00 

Gameren Freerunning 3 t/m 8 do 28 mrt OF 4 apr 17:15-18:15 sportvereniging 0,00 

Gameren Kralenfiguren maken 4 t/m 8 do 4, 11, 18 apr 15:30-17:00 Spel&, Evelien 3,50 

Gameren Zeepjes maken voor de liefste 1 t/m 8 wo 24 apr 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Gameren Zonlicht vangen (cyanotype)* 2 t/m 8 wo 29 mei 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Diverse locaties  Dwaalavontuur 4 t/m 8 wo 3, 10 apr 14:00-16:00 De Grote Rivieren 0,00 

Kerkwijk Haken en breien 4 t/m 8 za 11 mei 14:00-15:30 Cisje creatief 8,00 

Poederoijen Bal Spel& 3 t/m 4 wo 3, 10, 17 apr 15:00-16:00 Spel&, Nick 0,00 

Zaltbommel Hockey** 1 t/m 8 zo 21 apr 10:30-11:30 Mixed Hockey Club 0,00 

Zaltbommel 
Maak je eigen planeet van 
keramiek 3 t/m 8 di 7, 21 mei 15:30-17:00 

Tekenschool  
Bommelerwaard 28,00 

Zaltbommel Tang Soo Do (karate) 3 t/m 8 za 25 mei 09:30-10:30 Tang Soo Do Ver- 0,00 

Zaltbommel Spel&Zo 3 t/m 6 wo 27 mrt, 8 weken 16:00-17:00 Spel&, Marloes 0,00 

Zaltbommel Obstakelrun 5 t/m 8 vr 29 mrt 16:00-17:00 Spel&, Nick 1,00 

Zaltbommel meivakantie activiteit 1 t/m 8 di 23 apr 12:30-14:30 Spel&, Patricia 1,00 

Zaltbommel proeflessen dans 1 t/m 8 kijk in Sjors 
Balletschool Paulette Willemse/ 

Djazz Dance Centre 

     * als er geen zon is, wordt de activiteit verzet.  

** je kunt een hockeystick lenen bij de club      

http://www.sjorssportief.nl
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Haken en breien bij Cisje Creatief 

We gaan je echt leren haken of breien. De basis 

om zelf veel leuke dingen te maken. Zelf een 

project kiezen, in je favoriete kleur natuurlijk, 

dat je mee naar huis mag nemen... Kom je het 

ook proberen?  Schrijf je dan in via 

www.sjorssportief.nl 

 

Spel&Zo , ontdek je sport 

 

Ga samen met Spel& op 

zoek naar een sport die bij 

jou past! In 8 schoolweken 

ga je verschillende sporten 

in de gymzaal beoefenen. 

Wie weet zit hier jouw nieuwe sport wel tussen! 

 

Een gratis programma voor alle  

kinderen uit groep 3 t/m 6 

Geef je op via www.sjorsportief.nl 

Samen op Dwaalavontuur met Bezoekerscentrum De Grote Rivieren 

 

Pak een stok, vind een steen en raap allerlei 

natuurschatten van de grond. Bewapend met 

een fototoestel, een loep en een sprokkeltas 

trekken we de uiterwaarden in op zoek naar 

natuurlijke schatten. Water, zand, bomen, insec-

ten, stenen, veren en nog veel meer. Jij leidt 

ons. Vind je dit leuk om te doen? Schrijf je dan 

in via www.sjorssportief.nl 

Zonlicht vangen met DOE LAB 

 

Een super 'hotte' 

activiteit! We ma-

ken afdrukken 

(foto's) met behulp 

van zonlicht. We 

smeren papier in 

met een speciale 

vloeistof. Daarna 

verzamelen en zoeken we mooi materiaal, zoals 

veren, bloemen, takken. Leg de gekozen mate-

rialen goed neer en...het zonlicht doet de rest. 

O ja, we hebben ook water nodig. Dus het 

wordt een beetje kliederen.   

Lijkt het je wat? Schrijf je dan nu in via 

www.sjorssportief.nl 

Je eigen planeet kleien en kleuren bij de Tekenschool Bommelerwaard 
 
Je maakt een planeet van keramiek, eventueel met 
bijbehorende schattige buitenaardse wezentjes en 
misschien wel met een echte raket of UFO ; ) 
De eerste les maak je de planeet van klei. Dan moet 
hij een week drogen en in de oven worden gebak-
ken. 
De volgende les ga je je planeet met kleur glazuren.  
Daarna wordt hij nog een keer gebakken en dan is 
hij (... eindelijk) klaar!  
Is dit iets voor jou? Schrijf je dan nu in via  
www.sjorssportief.nl 

Koningsspelen organiseren in Gameren 

In het derde en laatste jaar van onze stage bij Spel& organiseren  wij, Lidi-

an en Wim, de Koningspelen. Dit jaar doen we dat voor de School met de 

Bijbel in Gameren. De Koningsspelen zijn op vrijdag 12 april. Maar al lang 

van te voren beginnen we met de organisatie.  Wij hebben verschillende 

overleggen gehad met de school, zodat we weten wat kan en wat de 

school graag wil. Op dit moment zijn alle 

spellen bekend en ook hoe we de dag in gaan 

delen. Vanaf nu  zijn we bezig met de laatste 

puntjes op de i te zetten. Zoals bestanden 

uitprinten, springkussens regelen en fruit 

gesponsord krijgen. En op 12 april wordt het 

hopelijk prachtig weer en hebben we veel 

plezier. 

Heb jij genoten van dansen op school? 

 

De afgelopen periode hebben alle kinderen in de 

stad danslessen op school gehad. Daar werkten 

Balletschool Paulette Willemse en  

Djazz Dance Center aan mee. En het leuke is dat 

je gratis een proefles kunt volgen bij  deze dans-

scholen. Doen dus! 
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