ACTIVITEITENLADDER SPT

januari - maart 2019

Activiteiten voor de jeugd uit
Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

SELWERD (locatie BSV Selwerd, Elzenlaan 72)
Woensdagmiddag instuif, spelletjes, plezier maken en meer!
voor wie

kinderen van 4-12 jaar • elke woensdag van 14.30-15.30 uur

Tafeltennis, kan je goed tafeltennissen of wil je het graag leren? Kom dan op donderdagmiddag langs.
We zullen je diverse tafeltennis technieken leren!
groep 4 t/m 8 • elke donderdag van 15.00-17.00 uur • opgave via info@bsvselwerd.nl

voor wie

Vrijdagmiddag kookclub
voor wie

kinderen van 4-12 jaar • elke vrijdag van 14.30-16.00 uur (info data volgt na opgave) •
opgave via Karlijn Brouwer, jeugdwerker, 06-15683706

Kinderdisco, vind je muziek en of dansen leuk met discoverlichting? Kom dan naar de vrijdagavond
kinderdisco!
6-15 jaar • 4e vrijdagavond van de maand (25 januari, 22 februari en 22 maart)
van 19.00-21.30 uur • kosten  1,-

voor wie

Fietsklus, kapotte kinderfiets? Repareer hem gratis, samen bij de fietsklus
voor wie

alle jeugd • 10 januari en 21 maart van 14.30-16.00 uur

SELWERD (CBS de Wegwijzer, Prunusstraat 76 + overige locaties)
Schaken, leer de basisvaardigheden van deze prachtige denksport (CBS de Wegwijzer)
voor wie

groep 5 t/m 8 • iedere donderdag 14.30-15.30 uur

PC Gaming, samen gamen onder begeleiding
voor wie

13-18 jaar • iedere maandag t/m zaterdag van 15.00-18.00 uur • wijkbedrijf Selwerd
i www.PCWP.nl of 06-36205041

Pannenkoekenroute , eitjes zoeken in ons eigen kippenhok, meel bij de molen en een (nep)koe
melken bij de boerderij van het Groninger landschap. Route op de fiets, 8 km.
jong en oud • elke zaterdag van 10.00-15.30 uur • wijkbedrijf Selwerd •
opgave via pkr@wereldboerderij.nl of whatsapp 06-24881710

voor wie

Arabische les
voor wie

5-18 jaar • elke zondag van 12.00-16.00 uur • wijkbedrijf Selwerd •
opgave via Saria Babikir, arabischlesdehoogte@hotmail.com

Muziekles
voor wie

4-10 jaar • wijkcentrum de Berk i wijkcentrumdeberk.nl

Muziek op schoot , houdt jouw baby, dreumes of peuter ook van muziek?
voor wie

Kom samen muziek maken, bewegen en luisteren
kinderen en hun ouders • op woensdag 9 en zaterdag 12 januari
starten de wintercursussen i Dorie ten Hove, www.hovenoten.nl

PADDEPOEL (locatie: Kids first, Siriusstraat 1)
Speel Mee, maak samen met je peuter op speelse manier kennis met de Peuterschool
voor wie

peuters van 1,5 tot 4 jaar en hun ouders • woensdag 16, 30 januari, 13, 27 februari,
13 en 27 maart van 8.30-11.30 uur
i Peuteropvang Dikkie Dik, 050-5494714 of dikkiedik@kidsfirst.nl

PADDEPOEL (locatie: BSV Paddepoel, Watermanstraat 140)
Chill Out, kom samen chillen en bedenk samen leuke activiteiten
voor wie

10-15 jaar • iedere maandag van 18.30-20.00 uur

Meidenclub, met meiden onder elkaar leuke dingen doen
voor wie

meiden 8-14 jaar • iedere dinsdag van 15.30-17.00 uur

Kinderinstuif , knutselen, spelletjes en gezelligheid
voor wie

4-8 jaar iedere woensdag van 14.30-15.30 uur •
8-12 jaar iedere donderdag van 15.30-17.00 uur

Koken met kleine chefs , koken, knutselen en spelletjes
voor wie

4-8 jaar • elke donderdag van 14.30-15.30 uur •
opgave via Soraya Ghoerahoe, jeugdwerker WIJ-Selwerd, 06-25269489

Sport- en Spelcontainer , kom lekker buiten spelen en je mag alles gratis lenen
voor wie

groep 1 t/m 8 • iedere dinsdag en vrijdag van 15.00-16.30 uur

Samen maken we

SELWERD
JEUGDTEAM

VENSTERSCHOOL (Eikenlaan 288)
Ouder & kindcafé Selwerd, de koffie en thee staat klaar.
voor wie

ouders en hun kinderen • dinsdag 15 januari, 19 februari en 19 maart
van 10.00-11.30 uur • bibliotheek Selwerd

CoderDojo programmeren, we gaan programmeren met o.a. Scratch en Python.
voor wie

Eigen websites, programma's, games, apps en robots bouwen.
kinderen van 7-12 jaar • zaterdag 12 januari, 9 februari en 9 maart van 14.00-16.00 uur •
opgave via groningerforum.nl • bibliotheek Selwerd

Het clubhuis Selwerd, leuke wisselende activiteiten, elke maand wat anders! Van striptekenen tot
voor wie

film kijken met een VR bril. Kom langs!
kinderen vanaf 4 jaar • maandag 14, 28 januari, 11, 25 februari, 11 en 25 maart
van 15.00-17.00 uur • bibliotheek Selwerd

Ouder & kind café
voor wie

moeders met kinderen tot 4 jaar • elke maandag en donderdag van 10.00-12.00 uur •
huiskamer Jeugd & Gezin WIJ OAK

De kookclub, we gaan lekker kokkerellen met recepten uit de hele wereld in de keuken van
voor wie

buurtcentrum Sonde
groep 5 t/m 8 (max. 10 kinderen) • iedere dinsdag van 15.00-16.30 uur •
opgave via Daniël de Jong, jeugdwerker WIJ-Selwerd, 06-55482970

De leesclub, vind je het leuk om te lezen? Of is het lastig en zou je het fijn vinden als iemand samen
voor wie

met jou leest? Kom langs bij de leesclub en wij helpen je samen met vrijwilligers van het
Rode Kruis bij het lezen!
kinderen van groep 5 t/m 8 • vanaf maandag 4 februari, van 14.30-15.30 uur •
bibliotheek Vensterschool • opgave via Marleen Kramer, jeugdwerker WIJ-Selwerd,
06-52398805

Kinderraad - Vanuit de Pendinghe, de Wegwijzer en de Bisschop Bekkersschool zijn er negen kinderen
gekozen die de school vertegenwoordigen in de Vreedzame Kinderraad van de wijken
Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. De Vreedzame kinderraad vergadert over wat kinderen
belangrijk vinden in hun wijk en bedenken activiteiten die daarbij horen.

Huiskamer - De Huiskamer biedt scholieren uit groep 6, 7 en 8 van de Pendinghe, Wegwijzer of
Bisschop Bekkerschool een veilige plek en een zinvolle vrijetijdsbesteding na schooltijd.
Naast het organiseren van verschillende activiteiten in samenwerking met het Jeugdwerk,
bieden we ook veel tijd voor ontspanning en persoonlijke aandacht. Meer informatie over
dit project kan opgevraagd worden bij de basisscholen of Geertje Klein, jeugdwerker
WIJ-Selwerd, 06-55482971

TUINWIJK (locatie Buurtcentrum Tuinpad, Bessemoerstraat 4)
Kidsclub, creatief knutselen en spelen
voor wie

kinderen van 6-12 jaar • vanaf 9 januari, elke woensdag van 14.30-15.30 uur
i tuinpadgroningen@gmail.com, 050-5776044

Kook en bak mee, samen koken of bakken en samen ervan lekker smullen!
voor wie

kinderen van 6-12 jaar • vanaf 8 januari, elke dinsdag op de even-weken
van 14.00-17.00 uur • opgave via tuinpadgroningen@gmail.com of 050-5776044

SPORT (locatie Vensterschool en Bisschop Bekkerschool)
Wil jij graag lekker sporten? Kom dan langs op een van onderstaande momenten.
i Daniël Boekee, 06-30656852
Sport

voor wie

wanneer

tijd

waar

Badminton
De leukste gymles
Freesport
Meiden voetbal
De grote sportinstuif
Dans

groep 3 t/m 8
groep 5 t/m 8
groep 5 t/m 8
10 t/m 14 jaar
alle leeftijden
groep 1 t/m 5
groep 6 t/m 8

maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag

14.30-15.15 uur
14.30-15.15 uur
14.30-15.15 uur
14.30-15.15 uur
14.30-15.30 uur
14.30-15.15 uur
15.15-16.00 uur

sporthal Selwerd
gymzaal Selwerd
gymzaal Selwerd
sporthal Selwerd
sporthal Selwerd
speellokaal
Bisschop Bekkersschool

Vakantieactiviteiten
In alle schoolvakanties worden er vakantieactiviteiten vanuit het Jeugdteam WIJ-Selwerd georganiseerd.
Het programma zal minimaal 1 week van tevoren op een grote poster hangen in de ontvangsthal van de
verschillende basisscholen. Dit programma is te ook te vinden op de facebookpagina: Jeugdteam Wij
Selwerd Spt. Meer informatie over de spelregels m.b.t. opgeven, zijn hier dan ook te vinden.
Kinderen die regelmatig de reguliere activiteiten bezoeken, hebben voorrang
boven de andere kinderen bij de inschrijving van de vakantieactiviteiten!

Informatie/opgave activiteiten
Voor sommige activiteiten geldt een minimum en maximum
aantal deelnemers. Bij te veel aanmeldingen vindt er dan loting
of splitsing plaats. Zie hiervoor de details beschreven bij
de activiteit. De meeste activiteiten zijn gratis!
Voor vragen over deze ladder:
Geertje Klein, jeugdwerker WIJ Selwerd,
geertje.klein@wij.groningen.nl of 06-55482971

