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Activiteitenladder mei 2019 

Meivakantie abonnement Zondag 28 april  t/m zondag 5 mei  … 

Samen onbeperkt veel spetter plezier! De Tweesprong is tijdens de kerstvakantie extra 

geopend voor vrij zwemmen en banenzwemmen. Voor maar € 5,80 per persoon (exclusief €5,- 

borg voor de magneetkaart) kunt u de gehele voorjaarsvakantie onbeperkt zwemmen. Het 

voorjaarsvakantie abonnement is geldig voor vrij zwemmen en banenzwemmen plus, vanaf 

zondag 28 april t/m zondag 5 mei. Kom ook genieten van het zwemwater. 

 Voor wie? 

Iedereen 
Door wie? 

n.v.t. 
Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Zwembad  

De Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie De Tweesprong 
Kosten? 

€ 5,80 

 

4 tegen 4 Hockeybal Donderdag 9 mei 14.45 uur – 15.45 uur 

De activiteit vindt plaats in de voetbalkooi bij basisschool de Kiem. Het eerste 

gedeelte spelen we een toernooi 4 tegen 4 hockey. Op de helft van de tijd wisselen 

we de hockeysticks in voor een voetbal en spelen we een 4 tegen 4 voetbaltoernooi. 

Iedereen schrijft zich individueel in, de sportcoaches maken vervolgens teams van 4 

personen. Lijkt het je leuk? Geef je dan snel op via de mail van de sportcoaches of de 

website van de Kaskade.(Bij slecht weer vindt het  plaats in de gymzaal van Kaskade) 

 

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

De Kooi bij basisschool 

de Kiem 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

School zwemkampioenschap Vrijdag 10 mei 18.30 uur – 20.30 uur 

Samen met andere leerlingen van basisscholen uit de gemeente Kaag en Braassem ga jij in jouw 

categorie om de prijzen zwemmen. Iedere leerling zwemt 50 meter schoolslag, borst- en rugcrawl. Een 

medaille winnen is prachtig, maar… meedoen is belangrijker dan winnen! Je scoort niet alleen punten 

voor jezelf, maar je kan ook punten scoren voor jouw school. De grote wisselbeker werd vorig jaar 

gewonnen door de Kiem. Gaat de Kiem dit jaar opnieuw winnen of krijgen we een nieuwe winnaar?  

 Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Zwembad de 

Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

Balspelen Maandag 13 mei 14.45 uur – 15.45 uur 

In de gymzaal van Kaskade gaan we allerlei balspelen doen. Samen met jouw vrienden 

mag jij bepalen wat jij wilt doen. Heb jij zin om te voetballen of vinden jij het leuk om te 

volleyballen? Dat kan vanmiddag allemaal, ieder balspel kan gespeelt worden. Lijk het 

je leuk? Geef je dan snel op via de mail van de sportcoaches of de website van de 

Kaskade.  

 Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

De Kaskade, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 
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Activiteitenladder mei 2019 

Chaosdoelenspel Dinsdag 14 mei 15.45 uur – 14.45 uur 

In de Vijverzaal van ‘t Spant spelen we het chaosdoelenspel. Het spel is een 

combinatie van een doel verdedigen en ballen gooien. Gooi jij de bal in het 

doel van de tegenstander dan is die af. Wordt de bal in jouw doel gegooid, 

ben jij af. Het is een super gaaf spel om te spelen. Lijkt het je leuk? Geef je dan 

snel op via de mail van de sportcoaches. 

 Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Leimuiden 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

10 tellen in de rimboe Donderdag 16 mei 15.30 uur – 16.30 uur 

We spelen in de Meerkant 10 tellen in de rimboe. Kan jij super goed verstoppen of 

misschien ben jij de beste in zoeken? Dan is 10 tellen in de rimboe een super cool spel 

om te doen. Wie zal zich kronen tot koning van 10 tellen in de rimboe? Vind je het leuk 

om een te komen spelen? Schrijf je dan snel in! 

         Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 25 kinderen 

Waar? 

De Meerkant 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

  
 

Raak en Haal Dinsdag 21 mei 15.45 uur – 16.45 uur 

In de Vijverzaal spelen we Raak en Haal. Gooi jij met jouw team een pylon om van 

de tegenstander dan mag je deze ophalen en bij je eigen pylonen er bij zetten. 

Zijn er minder pylonen dan tegenstanders, dan heeft jouw team gewonnen. Het is 

een spel waarbij je heel veel ballen gooit. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je 

dan snel op via de mail van de sportcoaches. 

 Voor wie? 

Groep 3 t/m 5 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant  

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl  

Kosten? 

Gratis 

4 tegen 4 Hockeybal Donderdag 23 mei 14.45 uur – 15.45 uur 

De activiteit vindt plaats in de voetbalkooi bij basisschool de Kiem. Het eerste gedeelte spelen we een 

toernooi 4 tegen 4 hockey. Op de helft van de tijd wisselen we de hockeysticks in voor een voetbal en 

spelen we een 4 tegen 4 voetbaltoernooi. Iedereen schrijft zich individueel in, de sportcoaches maken 

vervolgens teams van 4 personen. Lijkt het je leuk? Geef je dan snel op via de mail van de 

sportcoaches of de website van de Kaskade. (Bij slecht weer vindt deze activiteit plaats in de gymzaal 

van Kaskade) 

 

Voor wie? 

Groep 3 t/m 5 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

De Kooi bij basisschool 

de Kiem 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 
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Activiteitenladder mei 2019 

Hemelvaart abonnement Zondag 26 mei t/m zondag 2 juni  … 

Samen onbeperkt veel spetter plezier! De Tweesprong is tijdens de kerstvakantie extra 

geopend voor vrij zwemmen en banenzwemmen. Voor maar € 5,80 per persoon (exclusief 

€5,- borg voor de magneetkaart) kunt u de gehele voorjaarsvakantie onbeperkt 

zwemmen. Het voorjaarsvakantie abonnement is geldig voor vrij zwemmen en 

banenzwemmen plus, vanaf zondag 26 mei t/m zondag 2 juni. Kom ook genieten van het 

zwemwater. 

 Voor wie? 

Iedereen 

Door wie? 

n.v.t. 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Zwembad  

De Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie De Tweesprong 

Kosten? 

€ 5,80 

 

Handbaltoernooi Woensdag 29 mei 10.00 uur – 15.00 uur 

Woensdag 29 mei organiseert SV ROAC een handbaltoernooi. Iedereen uit groep 3 

t/m 8 mag meedoen met het toernooi. Samen met jouw vrienden maak je vooraf 

een team en op woensdag 29 mei ga jij samen met jouw teamgenoten spelen tegen 

leeftijdsgenoten van andere scholen om de hoofdprijs te winnen. Lijkt het je leuk om 

mee te doen, geef je dan snel op via een aanmeldformulier via jouw leraar/school. 

 

Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 

Door wie? 

SV ROAC 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

SV ROAC, Rijpwetering 

Hoe aanmelden? 

Aanmeldformulier via jouw school 

Kosten? 

n.v.t. 

 

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

sportcoach@detweesprong.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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