Nieuwsbrief 5 Spel&
Januari/februari 2019
4e jaargang

In januari en februari zijn er weer allerlei activiteiten. Sommige staan niet
in het Sjorsboekje, omdat verenigingen in de loop van het jaar met deze
activiteiten komen. Daarom maken wij ook deze nieuwsbrief, en vragen
we je om regelmatig te kijken op de Sjorswebsite.
Het team van Spel& bestaat uit Willem, Patricia, Evelien, Marloes, Bram en Nick.
De stagiaires voor dit schooljaar zijn Lidian, Wim, Bram, Danny, Amanda en Eva

Naschools aanbod team Spel& en verenigingen
Voor deze naschoolse activiteiten schrijft u uw kind(eren) in via de website
WWW.SJORSSPORTIEF.NL, daar vindt u alle verdere informatie.

kern
Brakel
Brakel
Bruchem
Gameren
Gameren
Nederhemert
Poederoijen
Zaltbommel
Zaltbommel

Activiteit
Gymlessen
Tekenen op stenen
Trefbalspel&
Nachtbeestjes maken
Fossielen maken
Trefbalspel&
Winterspel&
Kerstvakantie Spel&
GymXtra

Groep
1 t/m 8
3 t/m 8
6 t/m 8
2 t/m 8
2 t/m 8
6 t/m 8
3 t/m 5
1 t/m 8
2 t/m 8

Dagen
Di 5, 12, 19 feb
ma 11 feb
do 24, 31 jan, 7 feb
ma 28 jan
wo 30 jan
wo 23,30 jan, 6 feb
wo 23,30 jan, 6 feb
do 3 jan
ma 7, 14, 21 jan

Tijd
zie Sjors
15:45-16-45
15:30-16:30
15:45-17:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
12:30-14:30
17:00-18:00

Aanbieder
BRAVO Brakel
DOE-LAB
Spel& Willem
DOE-LAB
DOE-LAB
Spel& Bram
Spel& Marloes
Spel&
Cesar Zaltbommel

Kosten
0,00
3,50
0,00
4,50
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Zaltbommel

Slagroomtaartje

3 t/m 8 wo 9 jan

14:00-15:00 taart & toef

10,0

Zaltbommel

Creatief Atelier

2 t/m8 za 12 jan

09:30-11:00 MuseumAtelier Stadskas-

0,00

Zaltbommel

Fysiogym

4 t/m 8 di 15, 22, 29 jan

16:30-17:30 Praktijk voor kinderfysio-

0,00

Zaltbommel

Slagroomtaartje

3 t/m 8 wo 13 feb

14:00-15:00 taart & toef

10,0

Zaltbommel
Zaltbommel
Zuilichem

Bonbons maken
Zwemmen
Balspel&

3 t/m 8 wo 20 feb
14:00-16:00 taart & toef
3 t/m 8 wo 6 mrt
18:30-19:15 ZvZaltbommel
3 t/m 5 wo 23,30 jan, 6 feb 15:00-16:00 Spel& Nick

10,0
0,00
0,00

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

Hallo!
Hierbij wil ik mezelf even voorstellen als de nieuwe Buurt
sportcoach. Ik ben Nick Linnenbank, 23 jaar en ik woon in Zaltbommel. Ondertussen woon ik 1 jaar samen met mijn vriendin Jaimy.
Daarnaast zijn er dingen die ik graag doe zoals voetballen, skiën,
reizen, koken, uiteten, leuke en gezellige dingen doen met vrienden en vriendin.
Ik er heel veel zin in om te beginnen en ik kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten.
Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie mij altijd aanspreken.
Met sportieve groet,
Nick Linnenbank

Gym Xtra

Fysiogym
Klaar bij de fysio?
De fysiogym is bedoeld voor kinderen die op een
plezierige en gezellige manier bewegingsactiviteiten
willen doen, maar die moeilijk aansluiting kunnen
vinden bij de reguliere sportclubs.

Taart & Toef gaat verhuizen
Bij Taart & Toef kun je naar hartenlust gebak versieren. Bijvoorbeeld een slagroomKun je geen sport vinden?
Vind je het lastig om een sport te kiezen
omdat je zo veel leuk vindt? Dan kun je
terecht bij Gym Xtra. Zij geven jou de
mogelijkheid om verschillende sporten
te proberen. Dan doe je ervaring op en
leer je verschillende sporten. Voor meer
informatie en om je op te geven, ga naar
www.sjorssportief.nl

taart voor 6 personen. De taart wordt door jullie gevuld en versierd. Met mooie
slagroomtoeven, die je zelf maakt. Of met chocolade en sprinkels. Spreekt jou dit
aan, dan kun je altijd even op Sjors sportief kijken of
op de site www.taartentoefzaltbommel.nl welke
activiteiten er komen.

Let op: Taart & Toef is in januari nog te vinden
in de Boschstraat 24-A, Zaltbommel en vanaf
februari in de Gamersche straat 33, Zaltbommel.

Met DOE LAB aan het knutselen in Gameren of Brakel
Bertine en Inge van DOE LAB bieden weer leuke activiteiten aan: tekenen op
stenen, fossielen of nachtbeestjes maken. Kijk maar eens in sjorssportief.nl en
geef je op

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

