UNIEK SPORTEN ON TOUR
VAN 23 T/M 27 SEPTEMBER 2019
Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen we zoveel mogelijk mensen
inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport. We gaan tijdens
deze week dus lekker met zijn allen sporten en bewegen. Ook de kinderen voor
wie dit niet vanzelfsprekend is!
Hoe dan?
Gewoon op school. Onder schooltijd. In de bekende gymzaal. Met een trainer van de
sportvereniging!
Mee doen?
Doorloop dan de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Bekijk het aanbod op de menukaart (zie achterkant)
Vul de menukaart in en stuur deze op (doe dit voor zondag 15 september!)
Digitaal via j.mars@hvdsg.nl
Ontvang definitief programma
Heb sportplezier!

Belangrijk voor menukaart
Als deelnemende school kun je drie voorkeursclinics aangeven, die je kunt aankruisen op
de achterkant. Iedere clinic duurt één uur. Uiterlijk 19 september ontvang je een e-mail voor
welke clinic jouw groep(en) is ingedeeld. Houd je inbox die week goed in de gaten.
Gegevens die wij graag ontvangen:
▶

Naam school / kinderdagcentra ……………………………………………………......................................

▶

Wij hebben …. (aantal) groepen op de school en willen … (aantal) groepen een clinic
aanbieden. Grootte van de groep …………………………..kinderen

▶

Beschrijving van de “doelgroep”……………………………………………………….....................................

▶

Beschikbare ruimte voor de clinic ……………………………………………………...................................

▶

Naam contactpersoon ………………………………………………………………….........................................

▶

Telefoonnummer contactpersoon ……………………………………………………..................................

▶

E-mailadres contactpersoon…………………………………………………………….....................................

Hèt platform voor bewegend Groningen

Naam sportvereniging		

Kazemi Taekwondo Academie

Sport				Taekwondo
Doelgroep			

Kinderen met een verstandelijke beperking

Wanneer?			 ⎕
Naam sportvereniging		

Woensdag 25 september, 14.00u – 15.00u

Alfa College Sport & Bewegen

Sport				Sport en spel
Wanneer?			 ⎕
Naam sportvereniging		

KV ROG

Sport

Korfbal

Donderdag 26 september, hele dag

Wanneer?			 ⎕

Dinsdag 24 sept. 9.00u - 15.00u

				⎕

Woensdag 25 sept. 9.00u - 15.00u

				⎕

Donderdag 26 sept. 9.00u - 15.00u

				⎕

Vrijdag 27 sept. 9.00u - 15.00u

Naam sportvereniging		

Roliball

Sport				Roliball
Wanneer?			 ⎕

Maandag 23 sept 10.00u – 14.00u

				⎕

Dinsdag 24 sept 10.00u – 14.00u

				⎕

Woensdag 25 sept 9.15u – 11.15u

				⎕

Donderdag 26 sept 10.00u – 14.00u

				⎕

Vrijdag 27 sept 9.15u – 11.15u

Naam sportvereniging		

Fitleven

Sport				Sport en spel
Wanneer?			 ⎕

Maandag 23 september, ochtend

				⎕

Vrijdag 27 september, ochtend

Naam sportvereniging		

Met Mekaar

Sport				Sportpret
Wanneer?			 ⎕

Dinsdag 24 september, middag

