Sport activiteiten Brede School Annie M.G Schmidt
Periode: september – december 2017
Aan alle ouders/verzorgers,
Hierbij treft u het Cursusaanbod Sport voor het eerste semester van onze
Brede School. Voor onderstaande (denk)sportactiviteiten kunt u uw kind
inschrijven tot vrijdag 22 september. U kunt een e-mail sturen naar
m.metselaar@amgs.net o.v.v. - naam van de activiteit - naam en groep van uw
kind - telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Na bevestiging van
inschrijving, ontvangt u van mij informatie over de betaling. Tot 15.00uur vang
ik de kinderen op, zodat er nog iets gegeten of gedronken kan worden. Ik wil u
verzoeken na te gaan of uw kind echt gemotiveerd is voor de betreffende cursus.
Het is vervelend als uw kind voortijdig afhaakt, terwijl er anderen staan te
popelen!

Aanbod Sport op Brede School Annie M.G. Schmidt
❖ Maandag
❖ Woensdag

●
●
●
❖ Donderdag ●
❖ Vrijdag
●

Schaken
Dansen en bewegen
Balletlessen
Judo
Badminton

groep
groep
groep
groep
groep

5
2
2
3
6

Schaken

t/m 8
t/m 6
t/m 5
t/m 8

groep 4 t/m 8

Locatie: Brede school Annie MG Schmidt (Janneke zaal 1 verdieping)
Periode:10 weken start maandag 2 oktober 15.00-16.00uur
Kosten €50,00 (stadspas:€25,00)
e

Het is voor kinderen vooral leuk om op school te leren schaken. Daarnaast heeft
onderzoek uitgewezen dat kinderen die schaken op school beter presteren als het
gaat om vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen,
rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en je concentreren. Robert Scheermeijer is
aangesloten bij de KNSB en geeft de kinderen les via de leermethode van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond op verschillende niveaus. Vorige schooljaar
is hij al begonnen met een enthousiaste groep kinderen. Is dit iets voor uw kind?
Meldt hem/haar dan snel aan er is plek voor 15 kinderen.

Dansen en bewegen (snuffellessen)

groep 2

Locatie: Brede school Annie MG Schmidt (speelzaal)
Periode: 20 september t/m woensdag 4 oktober van 11.15-12.15 uur
In deze lessen voor 5 jarige kleuters biedt Sabine Nieuwenhuis de kinderen de
mogelijkheid voor een eerste kennismaking met ballet. Ze gaan dansen en
springen op muziek. Spelenderwijs worden de kinderen vertrouwd gemaakt met
de eerste beginselen van het klassieke ballet. Er wordt tevens aandacht
geschonken aan de houding, spierontwikkeling en muzikaliteit, waarbij hun eigen
fantasie veel ruimte krijgt. Inschrijven is kosteloos, deze 5 lessen zijn bedoeld
voor kinderen die overwegen om de cursus na schooltijd te gaan volgen. Er is
plek voor 14 kinderen vanaf 5 jaar!

Balletles (vervolg cursus)

groep 2 t/m 6

Locatie: Brede school Annie MG Schmidt (gymzaal)
Periode: Vanaf Woensdag 4 oktober 12.30-13.45uur (licht gevorderd) en 13.4514.45uur (gevorderd)
Voor kinderen die al eens eerder bij Sabine Nieuwenhuijs balletlessen hebben
gehad, of elders al enige ervaring hebben opgedaan, biedt zij tegen vergoeding
een vervolgcursus aan. Deze lessen zijn het hele jaar door met aan het einde
van het schooljaar een prachtige voorstelling. Wilt uw kind meedoen? Dan kunt u
het beste even binnenlopen in de gymzaal op de 1e verdieping, vóór of na
aanvang van een les.

Judo

groep 3 t/m 5

Locatie: Brede school Annie MG Schmidt (gymzaal)
Periode: 10 weken vanaf donderdag 5 oktober van 15.00-16.00 uur
Kosten voor deze cursus wijken af van onze cursussen, daar hij wordt
aangeboden i.s.m. Combiwel €10 (stadspaskorting), €15 (jaarinkomen tot
25000), €20 (jaarinkomen 25000-41000), €30 (jaarinkomen >41000)
In september krijgen de kinderen uit de groepen 3/4/5 tijdens gymles judo
aangeboden door een judo docent. Ze maken kennis met de basistechnieken van
judo, zoals een houdgreep en de eerste beenworp. Daarbij wordt elke les
aandacht besteed aan de thema’s respect, weerbaarheid en samenwerken.
In de 10 naschoolse lessen gaat de docent dieper in op de lesstof. Het judopak
krijgen de kinderen elke les in bruikleen. Inschrijving gaat op basis van
binnenkomst, er is plek voor maximaal 16 kinderen.

Badminton

groep 6 t/m 8

Locatie: gymzaal Kinkerbuurtschool, Borgerstraat 109
Periode 10 weken start vrijdag 6 oktober 15.00-16.00uur.
Op woensdag 20 en 27 september krijgen alle kinderen uit de groepen 6/7/8
tijdens de gymles 2 badmintontrainingen aangeboden, door een trainer die
aangesloten is bij een vereniging in de buurt. De kinderen maken dan kennis met
de snelste racketsport. Na deze lessenreeks krijgen zij een aantrekkelijk aanbod
om mee te trainen bij de vereniging maar de kinderen mogen ook deelnemen
aan de naschoolse activiteit badminton op de Kinkerbuurtschool.(Dit i.v.m. de
beperkte ruimte in onze gymzaal)
LET OP: Inschrijven voor badminton kan alleen online via www.combiweljunior.nl Zoek
naar kopje programma - vind de activiteit (badminton Kinkerbuurtschool) en schrijf je in!
Hier vind u ook alle informatie over deelname en betaling.

Met vriendelijke groet,
Melina Metselaar (Brede school Coördinator Sport) m.metselaar@amgs.net

