Nieuwsbrief 8 Spel&
mei 2017
2e jaargang

Veel nieuwe activiteiten in de meimaand! Je kunt beachvolleyballen in Aalst én Zaltbommel. Leren zagen, timmeren en
schilderen in Nieuwaal. Eens flink je dak uit gaan met drummen bij de Muziekschool. Of ben je liever buiten in de natuur? Het kan allemaal in mei in Zaltbommel.
Het team van Spel& bestaat uit Evelien, Patricia, Jerry, Marloes en Willem;
en 6 stagiaires van het Koning Willem I college: Kevin, Maaike, Marije, Max, Sam en Alicia.

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
Aalst
Aalst
Brakel
Bruchem
Diverse
Gameren
Nederhemert
Nieuwaal
Nieuwaal
Nieuwaal
Poederoijen
Zaltbommel

Zaltbommel
Zaltbommel
Zaltbommel
Zuilichem
Zuilichem

Activiteit
Beachvolleybaltoernooi
Funkey Hockey
Crazy Frisbee
Innogames
Dwaalavontuur
Papier scheppen
Fhuttle
Hout bewerking voor
jongens en meisjes
Hout bewerking voor
jongens en meisjes
Zwalpen
Balspel&
Freerunnen
Oriëntatiecursus Drums,
incl.lesmateriaal
Cupcakes versieren
Handwerkles
Rollercoaster
Kleurige Armbanden
Knopen

Groep
5 t/m 8
1 t/m 2
3 t/m 5
3 t/m 5
4 t/m 8
3 t/m 8
6 t/m 8

Dagen
vr 19 mei
do 18 mei, 1 jun
di 16, 23 mei
di 16, 23, 30 mei
wo 17,24 mei
wo 21 juni
do 18 mei, 1 jun

Tijd
Aanbieder
16:00-20:00 Spel&, Willem en Max
15:30-16:15 Spel&, Marloes en Max
15:30-16:30 Spel&, Marloes en Maaike
15:45-16:45 Spel&, Willem en Marije
13:30-15:30 De Grote Rivieren
13:30-15:00 Avonatura & Schrijffun
15:30-16:30 Spel&, Jerry en Max

Kosten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,50

4 t/m 6 di 30 mei, 6, 13 jun 15:45-17:00 Diasso

24,00

6 t/m 8
1 t/m 8
3 t/m 5
6 t/m 8

18:30-20:00 Diasso
14:00-15:30 Avonatura & Schrijffun
15:15-16:15 Spel&, Willem
14:00-15:00 Spel&, Patricia en Alicia

27,00
5,50
0,00
0,00

16:15-17:00 Muziekschool Zaltbommel
14:00-16:00 taart & toef
14:00-15:30 Elliz in Company
14:00-15:00 Spel&, Marloes en Kevin

Prijs:
zie
Sjors
10,00
7,50
0,00

4 t/m 8
1 t/m 8
5 t/m 8
6 t/m 8

do 1, 8, 15 jun
wo 10 mei
ma 15, 22, 29 mei
wo 24, 31 mei

8x vanaf di 16 mei
wo 17 mei
wo 17,24 mei
wo 24, 31 mei

5 t/m 8 di 16,23,30 mei

15:30-17:00 Spel&, Evelien

3,50

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

Wat hebben de stagiaires het druk !

Beachvolleybal toernooi Neswaarden, Aalst

De stagiaires, met behulp van ons sportteam, zijn flink
aan het werk om nog allerlei sportieve activiteiten te
organiseren voor de komende periode:

met buurtsportcoach Willem en stagiaire Max.


Atletiekdag Zaltbommel-stad
9 mei

Sportdag in Gameren
11 mei

Beachvolleybaltoernooi in Aalst 19 mei

Dorpencup, locatie volgt
9 juni

Buitenspeeldag, diverse locaties 14 juni
Wij hopen jullie tegen te komen op een van deze dagen.

Heb jij zin om samen met jouw klasgenoten, vrienden/-innen mee te doen aan een beachvolleybaltoernooi?
Schrijf je dan met een team in via Sjorssportief (dus 1 team is 1
inschrijving)! Je team bestaat uit min. vier spelers uit groep 5
t/m 8. Het beachvolleybaltoernooi wordt gespeeld op vrijdag
19 mei as. van 16.00 tot uiterlijk 20.00 uur afhankelijk van het
aantal deelnemers .

Ook voor 12+ , schrijf je team dan in
via wroefs@welzijnbommelerwaard.nl

Ga mee op dwaalavontuur!
Dwaal met ons rond in de
natuur. 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, insecten, stenen, veren
en nog veel meer. Jij leidt ons.
Inschrijven via Sjors.

Oriëntatiecursus Drums, Muziekschool
Deze cursus is speciaal voor kinderen (7 - 12 jaar) die drums
willen leren spelen, met als uitgangspunt de snare of kleine
trom. In groepjes leer je de eerste ritmes en maten. Aan het
eind van de cursus ben je
bekend met een aantal onderdelen van het drumstel
en beheers je een aantal
ritmes. Je krijgt een diploma
als je de cursus goed afrond. De lesprijs is inclusief
lesmateriaal (gebruik van
een oefenpad, lesboek en
stokken). Inschrijven via
Sjors.

BOMMEL BEACHVOLLEY
doe je mee met de clinic en het toernooi?

Houtbewerken voor kinderen in Nieuwaal.

Bommelbeach heeft deze veertiende editie voor de jeugd iets
speciaals in petto. Debora Kadijk, internationaal beachvolleybalster, verzorgt op tweede Pinksterdag (5 juni 2017) een
beachvolleybal clinic met aansluitend een jeugdbeachvolleybaltoernooi! Er is ruimte voor 2 x
20 kinderen (6-12jr.) Bij inschrijving
via onderstaande website kunt u
aangeven of uw kind(eren) in de
ochtend of in de middag mee
wil(len) doen.
Inschrijfkosten €2,50, inschrijving is
individueel. Tijdens de clinic worden de teams gemaakt. Volleybalervaring niet nodig. Aanmelden
via: http://www.vvphoenix.nl/
bommel-beach-2017

In de werkplaats hebben we
bakken met hout, die je mag
gebruiken om je eigen creaties te maken. Vind je het
leuker om wat op weg geholpen te worden dan kan dat
ook. Je kunt dan kiezen uit
enkele voorbeelden, waarbij
al voorwerk is gedaan door
Dianne. Inschrijven via Sjors.
De kosten voor deze drie bijeenkomsten zijn € 24,- of € 27,-.

Vind je het leuk om drie keer te komen timmeren en schilderen? Dan ben je uitgenodigd om mee te doen.
Dianne gaat met jullie aan de slag, ze werkt al heel lang met
hout en kan je helpen waar nodig is.

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

