september - december 2015

Activiteiten voor kinderen
uit Indische Buurt en
De Hoogte

KASKRAKERS Maak een eigen filmpje
voor wie

groep 5 t/m 8 • 21, 28 september, 5 en 12 oktober van 15.30-17.00 uur •
Cortinghhuis, Borgwal 88 • gratis • inschrijven via j.venema@sksg.nl

KOOKCLUB DE HOOGTE Elke maand een andere groep kinderen die gaat koken
voor wie

kinderen van 8 t/m 12 jaar • 1e groep: 24, 31 augustus, 7 en 14 september •
2e groep: 26 oktober, 2, 9 en 16 november • van 15.30-17.30 uur •
Cortinghhuis, Borgwal 88 • inschrijven via j.venema@sksg.nl

BSLIM SCHOOLSPORTCLUB - JUDO DIJKMANSPORT
voor wie

groep 1 t/m 4 • 14, 21, 28 september en 5 oktober (4x gratis) • groep 1 en 2
van 15.15-16.00 uur • groep 3 en 4 van 16.00-17.00 uur • Gymzaal Molukkenstraat •
inschrijving van te voren niet nodig • 4x meedoen voor € 7,50 i
info@dijkmansport.com

VAN STARKENBORG/GRONINGER TENNISSCHOOL
voor wie

6 t/m 9 jaar • 7, 14 en 21 september (3x gratis) van 15.30-16.30 uur •
Tennisclub van Starkenborgh, Heerdenpad 9, tegenover Wessel Gansfort •
inschrijven via tennisschool@home.nl

SPORT- EN SPELCONTAINER Vrijblijvend lekker sporten
voor wie

groep 1 t/m 8 • van 15.00-17.00 uur (woensdag van 14.30-17.00 uur en
vrijdag van 13.00-17.00 uur) • Speeltuin De Hoogte, Borgwal 88 • gratis

KOORENSPORT
voor wie

groep 3 t/m 5 • elke dinsdag (uitgezonderd schoolvakanties) van 15.15-16.15 uur •
Gymzaal Molukkenstraat 1 • gratis i
ronald.helene@hetnet.nl

CLUB INSTUIF Kom je ook knutselen, buiten spelen, koken en nog veel meer
voor wie

4 t/m 8 jaar • elke dinsdag vanaf 25 augustus tijdens schoolweken van 15.30-16.30 uur •
Cortinghhuis, Borgwal • gratis i
j.venema@sksg.nl

MEIDENCLUB
voor wie

meiden van 9 t/m 12 jaar • elke dinsdag vanaf 25 augustus van 15.30-16.30 uur •
Cortinghhuis, Borgwal • gratis i
a.warris@mjd.nl

KOORENSPORT Laat je elke week verrassen
voor wie

groep 3 t/m 5 • elke dinsdag van 15.15-16.15 uur • Gymzaal, Molukkenstraat 1 •
gratis i
ronald.helene@hetnet.nl

VOETBAL VAN VVK
voor wie

C'ers en D'ers • 23, 30 september en 7 oktober (3x gratis) van 18.00-19.00 uur •
Sportpark het Noorden, Iepenlaan 89 i
06-54366920, opgave via
jeugd@vvkgroningen.nl

GVAV RAPIDITAS GYMNASTIEK
voor wie

4 t/m 7 jaar / 8 jaar en ouder • 16, 23 en 30 september (3x gratis) •
4 t/m 7 jaar van 13.00-14.00 uur • 8 jaar en ouder van 14.00-15.00 uur •
Karrepad, Molukkenstraat 1 • inschrijven via johanna@gvavgymnastiek.nl

SPORTCONTAINER Vrijblijvend lekker sporten (zie voor info maandag)
NAAIATELIER Ontwerp je eigen telefoonhoesje, kussensloop of tasje
voor wie

kinderen van 8 t/m 12 jaar • 23, 30 september, 7 en14 oktober van 13.30-15.00 uur •
Cortinghhuis, Borgwal 88 • inschrijven via j.venema@sksg.nl

KINDERINSTUIF DIB Knutselen, spelletjes en nog veel meer
voor wie

6 t/m 12 jaar • elke woensdag vanaf 1 september van 14.30-16.00 uur •
Speeltuinvereniging DIB, Madoerastraat 16 • leden gratis, niet leden € 0,25
i
Speeltuinvereniging DIB

CLUB INSTUIF INDISCHE BUURT Knutselen, spelen, elke week een ander groepje dat gaat koken
voor wie

en in ieder geval samen aan tafel en smullen maar
5 t/m 8 jaar • elke woensdag vanaf 26 augustus van 16.00-18.00 uur • Basisschool
De Kleine Wereld • € 0,50 per keer i
j.venema@sksg.nl, 06-49494354

KOORENSPORT
voor wie

groep 6 t/m 8 • elke donderdag (uitgezonderd schoolvakanties) van 15.15-16.15 uur •
Gymzaal Molukkenstraat 1 • gratis i
ronald.helene@hetnet.nl

VAN STARKENBORG / GRONINGER TENNISSCHOOL
voor wie

10 t/m 12 jaar • 10, 17 en 24 september (3x gratis) van 16.00-17.00 uur •
Tennisclub van Starkenborgh, Heerdenpad 9, tegenover Wessel Gansfort •
inschrijven via tennisschool@home.nl

VVK
voor wie

5 t/m 12 jaar (F, E, D) • elke donderdag (uitgezonderd schoolvakanties) (3x gratis)
van 18.00-19.00 uur • Sportpark Het Noorden, Lepenlaan 89 •
inschrijven via a.tiel.groenestege@outlook.com

KNUTSELCLUB NIELA Knutselen, spelletjes en veel gezelligheid vanaf 3 september
voor wie

5 t/m 9 jaar • elke donderdag van 14.15-15.30 uur • speeltuin DIB, Madoerastraat •
€ 0,25 per keer

KOKEN OP VRIJDAGMIDDAG Zelf boodschappen doen en soepen en bladerdeeghapjes maken.
voor wie

Je leert wat gezond en (ook) lekker is!
kinderen van de basisschool • vrijdag 11, 18, 25 september, 2, 9 en 16 oktober
van 16.00-17.30 uur • 16 oktober zijn alle ouders vanaf 17.30 uur welkom om te proeven
wat de kinderen hebben gekookt • BSO SKSG Merdeka dependance, Korreweg 270 •
gratis i
Wies de Winter: merdeka.bso@sksg.nl, 050-5770516

Jongerenwerk / Buurtsportwerk - activiteiten vanaf 10 jaar •
informatie kun je opvragen bij jongerenwerker
Arja Warris voor de Indische Buurt, Stichting MJD Groningen, telefoon (06) 20925732, a.warris@mjd.nl
Arlan Mainassy voor De Hoogte, Stichting MJD Groningen, telefoon (06) 50856231, m.mainassy@mjd.nl
Kijk voor het activiteitenaanbod op www.check050.nl

Sporthopper - voor iedereen van 4-13 jaar goedkope sportcursussen •
Meer informatie: www.sporthopper.nl
Wil je meedoen aan activiteiten bij Jan Waanders van het Pand voor de wijk? Neem contact op met
Jan Waanders, telefoon (050) 5775886 / 5777711 of mail naar: janwaanders@pandvoordewijk.nl
i
www.pandvoordewijk.nl

OPGAVE
Opgeven kan tot en met donderdag 27 augustus. Let op: Bij de meeste activiteiten staat een mailadres
of telefoonnummer van de contactpersoon. Graag opgeven via die contactpersoon.
Voor overige activiteiten mailen naar Jacqueline Venema, coördinator kinderwerk jeugdteam,
j.venema@sksg.nl. Graag alle gegevens (zie opgavenstrookje) duidelijk vermelden. U krijgt bericht als uw
kind geplaatst is. Voor iedere activiteit geldt een minimum en maximum aantal deelnemers. Bij teveel
deelnemers vindt loting of splitsing plaats. Voor alle activiteiten, tenzij anders vermeld, moet u uw kind
opgeven. Let op! De activiteiten gaan niet door in de vakanties. Tenzij er andere afspraken worden
gemaakt. Ouders/ verzorgers zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van de
kinderen naar activiteiten.
Voor vragen kunt u mailen of bellen naar: Coördinator kinderwerk jeugdteam Vensterschool
Koorenspoor, Indische Buurt en De Hoogte: Jacqueline Venema, (06) 49494354, j.venema@sksg.nl
Brede vak docent Koorenspoor Ronald Derksema, (06) 30088141, ronald.helene@hetnet.nl
Foto's - Tijdens activiteiten worden er wel eens foto's gemaakt van kinderen voor op de website of
voor in nieuwsberichten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dan contact opnemen met
Jacqueline Venema, (06) 49494616, j.venema@sksg.nl

Naam

Geeft zich op voor de volgende Na Schoolse Activiteiten:

Adres
Telefoon`
School/groep

Handtekening ouder/verzorger

Geboortedatum
In te leveren in de daarvoor bestemde brievenbussen voor in de hal van het schoolgebouw.

