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Activiteitenladder december 2018 

10 tellen in de rimboe Donderdag 6 december 2018 15.00 uur – 16.00 uur 

 We spelen in de sporthal van de Tweesprong 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 10 tellen in de rimboe te komen spelen? Schrijf je dan snel in!  

 Voor wie? 

Groep 3 t/m 5 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal Kaskade 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

James Bond Vrijdag 7 december 2018 14.30 uur – 15.30 uur 

 Altijd al eens James Bond willen zijn? Vandaag kan dat, we spelen het James Bond spel in 

de sporthal van de Tweesprong. We spelen het populaire spel waarbij gooien, rennen en 

het overbrengen van ‘diamanten’ veelvuldig voorbij komen. Wil jij James Bond zijn of 

misschien wel de dief van de diamanten? Wacht dan niet te lang en geef je snel op!  

         Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 kinderen 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

Trefbalspelen Donderdag 13 december 2018 14.45  – 15:45 uur 

 In de gymzaal van Kaskade spelen we een aantal varianten van trefbal. 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 gave spel.   

         

Voor wie? 

Groep 6 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 kinderen 

Waar? 

Gymzaal Kaskade 

Hoe aanmelden?  

www.detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

10 tellen in de rimboe Vrijdag 14 december 2018 14.30 uur – 15.30 uur 

We spelen in de sporthal van de Tweesprong 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? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 
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Activiteitenladder december 2018 

James Bond Dinsdag 18 december 2018 15.45 – 16.45 uur 
Altijd al eens James Bond willen zijn? Vandaag kan dat, we spelen het James Bond spel in 

de Vijverzaal van ‘t Spant. We spelen het populaire spel waarbij gooien, rennen en het 

overbrengen van ‘diamanten’ veelvuldig voorbij komen. Wil jij James Bond zijn of misschien 

wel de dief van de diamanten? Wacht dan niet te lang en geef je snel op!  

         Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoach Michel 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 
 

Kerstabonnement  Zondag 23 dec. 2018 t/m zondag 6 jan. 2019 … 

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

geopend voor vrijzwemmen en banenzwemmen. Voor maar € 8,50 per persoon (exclusief 

€ 5,- borg voor de magneetkaart) kunt u de gehele kerstvakantie onbeperkt zwemmen. 

Het kerstvakantie abonnement is geldig voor vrijzwemmen en banenzwemmen plus, 

vanaf zondag 23 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019. 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 van het zwembad 

Kosten? 

€ 8,50 

Wintereditie Speelparadijs Donderdag 3 januari … 

Donderdag 3 januari 2019 wordt de sporthal omgebouwd voor de tweede editie 

van Speelparadijs De Tweesprong. Het speelparadijs is een groot spektakel met 

grote springkussen, gave stormbanen en nog veel meer! Ook voor de allerkleinsten 

is er een speciale peuterzone aanwezig met leuke springkussens en attracties 

speciaal voor kinderen t/m 5 jaar. Om het feest compleet te maken kun je ook de 

gehele dag zwemmen, zowel voor en na het springen en spelen in de sporthal. De 

sporthal is geopend van 10:00 tot 16:00 uur en het zwembad geopend van 10:00 tot 

14:15 uur.  

         Voor wie? 

Iedereen 

Door wie? 

N.V.T. 

Aantal deelnemers? 

N.V.T. 

Waar? 

Sporthal en zwembad de 

Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie de Tweesprong 

Kosten? 

€ 7,50 

 

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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