september - december 2015

Activiteiten voor kinderen
en ouders uit Vinkhuizen

GYMNASTIEK Kracht & Vriendschap Groningen
voor wie

kleuters 3 t/m 6 jaar van 16.00-16.45 uur • jongens 7 t/m 12 jaar van 16.45-17.45 uur •
meisjes 7 t/m 9 jaar van 17.45-18.45 uur • meisjes 10 t/m 14 jaar van 18.45-19.45 uur •
maandag 7, 14 en 21 september • Agaatstraat 16 • opgave via webmaster@kvgroningen.nl

KLEUTERINSTUIF Kom sporten wanneer je zin hebt, je hoeft je niet aan te melden
voor wie

kinderen uit groep 1 en 2 • elke maandag (behalve in vakanties) van 14.15-15.00 uur •
Speellokaal Vensterschool, Siersteenlaan 480 i
bslimvinkhuizen@gmail.com

SPORTINSTUIF Kom sporten wanneer je zin hebt, je hoeft je niet aan te melden
voor wie

kinderen uit groep 3 t/m 8 • elke maandag (behalve in vakanties) van 14.15-15.00 uur •
Gymzaal Vensterschool, Siersteenlaan 480 i
bslimvinkhuizen@gmail.com

VOETBALLEN
voor wie

14 t/m 18 jaar • elke maandag (met uitzondering van vakanties) van 16.00-17.00 uur •
Voetbalkooi Goudlaan t/m de herfstvakantie, daarna Sporthal Vinkhuizen,
Radiumstraat 150 i
Richenel Sidin: r.sidin@mjd.nl

TAFELTENNIS Doe 3x gratis mee en leer o.a. het geven van effectballen en het spelen van wedstrijden
voor wie

kinderen uit groep 6 t/m 8 • maandag van 17.00-18.00 uur • Gymzaal Tafeltennisvereniging
Vinkhuizen, Goudlaan 5 • opgave via trainer Gert Jan Huiskes: gertjanhuiskes@online.nl,
06-24149856

KASKRAKER Doe mee met 'Kaskraker' en maak leuke filmpjes. Je leert filmen, monteren, animeren.
voor wie

De leukste filmpjes zetten we online!
kinderen 8 t/m 12 jaar • dinsdag 8, 15, 22 en 29 september van 15.30-17.00 uur •
Speeltuin, Zilverlaan 4 • geef je op voor 6 september bij Aukje Heys: 06-10332530,
a.heys@sksg.nl

TIENERCLUB Loop binnen en doe mee met o.a. spelletjes, airhockey, tafelvoetbal, gamen, fimo kleien,
voor wie

T-shirten maken, mokken beschilderen en nog veel meer andere leuke dingen
kinderen uit groep 6 t/m 8 van 14.15-15.45 uur en tieners voortgezet onderwijs van
16.00-17.30 uur • elke dinsdag • Buurtcentrum De Wende, Goudlaan 555 i
Diana Stubbe:
d.stubbe@mjd.nl, 06-41298731 of Martijn Noya: m.noya@mjd.nl, 06-29485095

SPORTINSTUIF Kom sporten wanneer je zin hebt, je hoeft je niet aan te melden
voor wie

groep 6 t/m 8 • elke dinsdag (met uitzondering van vakanties) van 14.15-15.00 uur •
Gymzaal, Goudlaan 5 i
bslimvinkhuizen@gmail.com

GROOT KINDERBOEKENFEEST In de hele Vensterschool kun je overal meedoen aan leuke,
voor wie

grappige en spannende activiteiten rondom het thema: Raar maar waar!
groep 1 t/m 8 • woensdag 7 oktober van 14.15-16.15 uur (om precies 14.15 uur
feestelijke opening in de hal! • Vensterschool Vinkhuizen, Siersteenlaan 480
i
Aukje Heys: 06-10332530, a.heys@sksg.nl

ACTIVITEITENMIDDAG IN DE SPEELTUIN Elke week verschillende keuzeactiviteiten: knutselen,
voor wie

muziek, sport, spelletjes, koken of werken met hout
4 t/m 7 jaar en 7 t/m 12 jaar • woensdag 2, 9, 16, 23, 30 september, 14, 28 oktober,
4, 11 (alleen de jongste groep), 18, 25 november, 9 en 16 december • 4 t/m 7 jaar van
14.15-15.30 uur en 7 t/m 12 jaar van 16.00-17.15 uur • Speeltuin, Zilverlaan 4
i
Aukje Heys, 06-10332530, a.heys@sksg.nl

PUPPYVOETBAL Schoolsportclub, doe 3x gratis mee
voor wie

kleuters groep 1 en 2 • iedere donderdag (behalve in vakanties) van 14.15-15.00 uur •
Gymzaal Vensterschool Vinkhuizen, Siersteenlaan 480 • opgave via Eddy van der Let:
e.vanderlet@hvdsg.nl

VOETBALLEN Ontdek hoe leuk jeugdvoetbal is bij vv Groninger Boys!
voor wie

voetbaltraining voor alle jeugd vanaf 4 jaar tot 16 jaar • vanaf woensdag 19 augustus
t/m vrijdag 18 december elke woensdag en vrijdag van 17.00-19.00 uur • Sportpark
West-End, Zilverlaan 10 • opgave via jeugdcommissie@vvgroningerboys.nl of
06-28434889 i
www.vvgroningerboys.nl

TEAKWONDO Standen, trappen, stoten en weringen (blokkeringen)
voor wie

kinderen van 4 t/m 12 jaar • woensdag 16, 23 en 30 september • 4 t/m 8 jaar van
16.30-17.30 uur • 8 t/m 12 jaar van 17.30-18.30 uur • Kazemi Taekwondo Academie,
Radiumstraat 150 • opgave via kazemitaekwondo@gmail.com of 06-44578613

VOETBALLEN
voor wie

10 t/m 14 jaar • elke woensdag (met uitzondering van vakanties) van 16.00-17.00 uur •
Voetbalkooi Goudlaan t/m de herfstvakantie, daarna Sporthal Vinkhuizen, Radiumstraat 150
i
Richenel Sidin: r.sidin@mjd.nl

SINTERKLAASGEDICHTEN MAKEN
voor wie

groep 5 t/m 8 • woensdag 25 november van 15.30-17.30 uur • Bibliotheek Vensterschool,
Siersteenlaan 480 • opgave bij de bibliotheek: l.kurvers@groningerforum.nl
i
haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op www.groningerforum.nl

DE UITVINDER Met o.a. spelletjes, knutselen en proefjes doen
voor wie

kinderen 4 t/m 7 jaar • 10, 17, 24 september,
1 en 8 oktober van 14.15-15.45 uur • Speeltuin Vinkhuizen,
Zilverlaan 4 • geef je op voor 6 september bij Aukje Heys:
06-10332530 of a.heys@sksg.nl

TECHNIEKTOUR In de bibliotheek kun je allerlei grappige en bijzondere experimenten doen
voor wie

groep 3 t/m 8 • donderdag 15 oktober om 14.30 uur • bibliotheek Vinkhuizen,
Siersteenlaan 480 i
haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op
www.groningerforum.nl

KIDSDANCE Schoolsportclub, doe 3x gratis mee
voor wie

kinderen groep 3 en 4 • iedere donderdag (behalve in vakanties) van 14.15-15.00 uur •
Gymzaal Vensterschool Vinkhuizen, Siersteenlaan 480 • opgave via Eddy van der Let:
e.vanderlet@hvdsg.nl

KLEUTERGYM
voor wie

kinderen groep 1 en 2 • iedere donderdag (behalve in vakanties) van 14.15-15.00 uur •
Speellokaal Vensterschool Vinkhuizen, Siersteenlaan 480 • opgave via Eddy van der Let:
e.vanderlet@hvdsg.nl • Meld je aan om na school iedere week gratis te komen spelen in
het speellokaal

TIENERCLUB Loop binnen en doe mee met o.a. spelletjes, airhockey, tafelvoetbal, gamen, fimo kleien,
voor wie

T-shirten maken, mokken beschilderen en nog veel meer andere leuke dingen
kinderen groep 6 t/m 8 van 14.15-15.45 uur en tieners voortgezet onderwijs van
16.00-17.30 uur • elke donderdag • Buurtcentrum De Wende, Goudlaan 555 i
Diana
Stubbe: d.stubbe@mjd.nl, 06-41298731 of Martijn Noya: m.noya@mjd.nl, 06-29485095

MOBIELE SPELCONTAINER
voor wie

kinderen groep 1 t/m 8 • elke donderdag van 15.00-17.00 uur op het Smeltkroesplein
(hoek Goudlaan/Radiumstraat) i
Rolf Dussel: r.dussel@buurtbeheer.com, 06-10662286

AUTITEAM Voetballen voor kinderen met ASS, Asperger, PDD-NOS, ADD, ODD, MCDD,
voor wie

angststoornis en hechtingsstoornis •
kinderen van 5 t/m 13 jaar • donderdag 3, 10, 17, 23, 30 september en woensdag
7, 14 en 21 oktober • SV Lycurgus, Zilverlaan 10/2 • opgave via SV Lycurgus of
autiteam@svlycurgus.nl

TIENERCLUB Loop binnen en doe mee met o.a. spelletjes, airhockey, tafelvoetbal, gamen, fimo kleien,
voor wie

T-shirten maken, mokken beschilderen en nog veel meer andere leuke dingen
10 t/m 13 jaar • vrijdag van 18.30-20.00 uur • Buurtcentrum De Wende, Goudlaan 555
i
Diana Stubbe: d.stubbe@mjd.nl, 06-41298731 of Martijn Noya: m.noya@mjd.nl,
06-29485095

TAFELTENNIS Schoolsportclub, doe 3x gratis mee
voor wie

kinderen groep 3 t/m 5 • vrijdag van 14.15-15.00 uur • gymzaal Vensterschool
Vinkhuizen, Siersteenlaan 480 • opgave via Eddy van der Let: e.vanderlet@hvdsg.nl

FREERUNNEN KRACHT EN VRIENDSCHAP GRONINGEN
voor wie

8 t/m 12 jaar en vanaf 13 jaar • vrijdag 4, 11 en 18 september • 8 t/m 12 jaar van
16.00-17.00 uur • vanaf 13 jaar van 17.00-18.30 uur • Gymzaal van de oude Vinkenborg,
Travertijnstraat 12 i
bslimvinkhuizen@gmail.com

TEAKWONDO Standen, trappen, stoten en weringen (blokkeringen)
voor wie

kinderen van 4 t/m 12 jaar • vrijdag 6, 13 en 20 november • 4 t/m 8 jaar van
17.00-18.00 uur • 8 t/m 12 jaar van 18.00-19.00 uur • Kazemi Taekwondo Academie,
Radiumstraat 150 • opgave via kazemitaekwondo@gmail.com of 06-44578613

PEANUTBASKETBALL
voor wie

kinderen van 6 t/m 10 jaar • vrijdag van 16.00-17.00 uur • Sporthal Vinkhuizen,
Radiumstraat 150 • opgave via club@celeritasdonar.nl

THEATERVOORSTELLING 'Raar maar waar! door studenten Kunst, Theater en Media
voor wie

groep 3 t/m 6 • vrijdag 9 oktober van 14.30-15.00 uur • Speellokaal Vensterschool,
Siersteenlaan 480 • kaarten € 1,- (reserveren of ophalen bij de bibliotheek)
i
haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op www.groningerforum.nl

SINTERKLAASGEDICHTEN MAKEN
voor wie

groep 5 t/m 8 •vrijdag 27 november van 15.30-17.30 uur • Bibliotheek Vensterschool,
Siersteenlaan 480 • opgave bij de bibliotheek, l.kurvers@groningerforum.nl
i
haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op www.groningerforum.nl

ELKE DAG
BEWEEGTUIN KORNALIJNLAAN MET FITNESSTOESTELLEN
voor wie

bewoners Vinkhuizen jong en oud •elke dag open (kijk even wanneer het hek open is) •
Kornalijnlaan 5 i
Marieke Booisma, NOVO, 050-5715444

Opgave - Voor sommige activiteiten moet je je opgeven. Dit kan bij de persoon die bij de activiteit staat
genoteerd achter 'opgave'. Voor de activiteiten die het Jeugdteam Vinkhuizen SKSG/MJD organiseert is
dat Aukje Heys. Je kunt je bij haar opgeven via de mail, telefonisch of persoonlijk bij Aukje Heys:
a.heys@sksg.nl, 06-10332530. Kantoor in de Vensterschool tegenover de bibliotheek. Vermeld: naam
kind, adres, postcode, telefoon privé/werk, school, locatie, groep en geboortedatum. Opgeven bij Aukje
kan tot 6 september.
Bij teveel inschrijvingen wordt geloot. Je krijgt telefonisch of schriftelijk bericht wanneer je uitgeloot bent.
Hoor je niets voor 8 september, dan kun je meedoen. Mocht je een keer niet kunnen komen of je
achteraf willen afmelden, wil je dat dan laten weten? Dan kunnen andere kinderen meedoen.

Foto's - Tijdens de activiteiten worden er wel eens foto's gemaakt van kinderen voor op een website
of in een krantje. Mocht u dit absoluut niet goed vinden, wilt u dan contact opnemen hierover.
Vragen - Heb je nog vragen, kom dan gerust langs of bel even Aukje Heys (coördinator Kinderwerk
Jeugdteam Vinkhuizen SKSG/MJD), telefoon 06-10332530. Je kunt ook mailen naar a.heys@sksg.nl of
langs komen in het kantoor tegenover de bibliotheek in de Vensterschool.

