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Activiteitenladder november 2019 
Halloween party Vrijdag 1 november 18.30 uur – 20.15 uur 

Vampiers, heksen en spoken……. Het zwembad wordt omgetoverd tot een compleet 

spookhuis voor een griezelige, maar gezellige Halloweenparty. Vanaf 18.30 uur gaan 

de deuren van het tot spookhuis omgetoverde zwembad open! Om 20.15 uur eindigt 

de Halloweenparty. Er wordt een maximum aantal bezoekers toegelaten. Neem dus 

geen risico en koop je kaartje in de voorverkoop bij de receptie van De Tweesprong! 
JIJ DURFT TOCH ZEKER OOK WEL TE KOMEN? 

 

Voor wie? 

Leeftijd t/m 16 jaar 
Door wie? 

Sportcoaches 
Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Zwembad  

De Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie De Tweesprong 
Kosten? 

€ 5,80 

 

Trefbalspelen Maandag 4 november 14.30 uur – 15.30 uur 

In de sporthal van de Tweesprong gaan we een aantal varianten van trefbal spelen. 

Mattentrefbal en iemand is ‘m niemand is ‘m zijn zomaar wat varianten die we gaan spelen. 

Natuurlijk spelen we ook het trefbal zoals iedereen hem kent, zonder aanpassingen. We 

spelen een uur lang alleen maar trefbal, vind jij het leuk om trefbal te spelen en wil jij je kronen 

tot koning van de trefbal? Geef je dan snel op en doe mee met het onwijs leuke spel!   

 

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl 

Kosten? 

n.v.t. 

 

Trefbalspelen Donderdag 14 november 15.30 uur – 16.30 uur 

In de sporthal van de Tweesprong gaan we een aantal varianten van trefbal spelen. 

Mattentrefbal en iemand is ‘m niemand is ‘m zijn zomaar wat varianten die we gaan 

spelen. Natuurlijk spelen we ook het trefbal zoals iedereen hem kent, zonder 

aanpassingen. We spelen een uur lang alleen maar trefbal, vind jij het leuk om trefbal te 

spelen en wil jij je kronen tot koning van de trefbal? Geef je dan snel op en doe mee 

met het onwijs leuke spel!   

 

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal de Meerkant, 

Rijnsaterwoude 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl 

Kosten? 

n.v.t. 

 

Balspelen Maandag 18 november 14.30 uur – 15.30 uur 

In de sporthal van de Tweesprong gaan we allerlei balspelen doen. Samen met jouw 

vrienden mag jij bepalen wat jij wilt doen. Heb jij zin om te voetballen, vind jij het leuk om te 

volleyballen of zoveel ballen te gooien? Deze middag kunnen deze spelen en vele andere 

gespeelt worden. Geef je snel op via de mail van de sportcoaches of kom maandag 18 

november naar sporthal de Tweesprong. 

 

Voor wie? 

Groep 3 t/m 6 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl 

Kosten? 

n.v.t. 
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Activiteitenladder november 2019 

 
Sinterklaasspelen Donderdag 28 november 15.30 uur – 16.30 uur 

Donderdag 28 november gaan we de Sinterklaasspelen organiseren. Sint en Piet zijn dan al met 

de Pakjesboot in Nederland dus wij gaan deze middag de Sint en Piet helpen. In de gymzaal 

van de Meerkant gaan wij net als de pieten over daken lopen, springen en pakjes door de 

schoorsteen gooien. Het belooft dus een onwijs leuke middag te worden waar Sint en Piet ons 

alvast bedankt voor het helpen. Lijkt het je leuk? Doe dan mee met de Sinterklaasspelen.  

 

Voor wie? 
Groep 3 t/m 5 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal de Meerkant, 

Rijnsaterwoude 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl 

Kosten? 
n.v.t. 

 
 

 
 
 

 

Aanmelden 
 
Wil jij meedoen met een van de bovenstaande activiteiten? Stuur een e-mail naar 

sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl met de volgende gegevens: 

- Naam deelnemer(s) 

- Activiteit(en)  

- School en groep deelnemer(s) 

- Naam ouder(s) 

- Telefoonnummer contactpersoon 

 

Voor activiteiten die plaatsvinden in Kaskade kan er ook via www.dekaskade.nl opgegeven 

worden. 

Activiteitenladder 

Aan het begin van iedere maand komt de activiteitenladder uit. De ladder wordt via de scholen of 

de facebook van De Tweesprong uitgebracht om kinderen, maar ook de ouders op de hoogte te 

brengen welke activiteiten er dezelfde maand plaatsvinden. Op de ladder staan naschoolse 

activiteiten, (open) toernooien en activiteiten van De Tweesprong. Bij iedere activiteit staat 

informatie over de doelgroep, het maximaal aantal deelnemers van de activiteit, de plaats van de 

activiteit en hoe je voor de activiteit kan aanmelden. De activiteiten zijn over algemeen kosteloos 

om mee te doen, voor enkele activiteiten wordt echter een kleine bijdrage gevraagd. 
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