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Activiteitenladder februari 2019 

Tafeltennis Dinsdag 5 februari 2019 15.45 uur – 16.45 uur 

in de Vijverzaal gaan we oefenen voor de Table Stars. Wil jij kans maken op een 

prijs of vind jij het leuk om te tafeltennissen, kom dan dinsdag 5 februari naar ’t 

Spant om te oefenen. Wie weet krijg je nog enkele tips om het nog beter te doen. 

Lijkt het je leuk? Geef je dan snel op via de mail van De Tweesprong. 

 Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 25 deelnemers 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

Table stars Woensdag 6 februari 2019 Gr. 3 & 4 13.30 uur – 14.30 uur 

Gr. 5 t/m 8 14.30 uur – 16.00 uur 
Ben jij een Table Star? Doe dan mee met The Battle in het Spant in Leimuiden.  Je mag 

met een vriendje of vriendinnetje van dezelfde basisschool een tweetal vormen. Samen 

gaan jullie spelenderwijs tegen andere groepjes van andere basisscholen tafeltennissen. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om je als individu op te geven, wij zoeken dan een gepaste 

medespeler. Er zijn individuele prijzen, maar er kan ook een mooie wisselbeker gewonnen 

worden door de school. Voor de groepen 3 en 4 worden er tafeltennis gerelateerde 

spelletjes georganiseerd, de hogere groepen spelen kleine wedstrijdjes.  
 Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 

Door wie? 

TTV Play Fair 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Hoe aanmelden? 

www.ttv-playfair.nl/scholierentoernooi 

jeugdsecretaris@ttv-playfair.nl 

Kosten? 

Gratis   

 

Badminton Donderdag 7 februari 2019 14.45 uur – 15.45 uur 

In de gymzaal van Kaskade gaan we badmintonnen. Badminton is een racketsport die 

steeds populairder wordt in Nederland. Tijdens de activiteit maak je kennis met de sport. 

Oefenen met ballonnen en een partijtje spelen zijn onder andere een onderdeel van de 

activiteit. Vind jij het leuk om te komen badmintonnen? Geef je dan snel op via de mail 

van De Tweesprong of website van de Kaskade.  

 Voor wie? 

Groep 3 t/m 5 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal Kaskade, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

Voetbal Donderdag 7 februari 2019 15.30 uur – 16.30 uur 

 In de de Meerkant spelen we alleen spelletjes van voetbal. We gaan tijdens de activiteit 

verschillende voetbalvormen spelen zoals bankenvoetbal en paaltjesvoetbal. We sluiten 

de activiteit af met een partijtje. Lijkt het je leuk? Geef je dan op via de mail van De 

Tweesprong. 

 Voor wie? 

Groep 6 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal de Meerkant, 

Rijnsaterwoude 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl  

Kosten? 

Gratis  
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Activiteitenladder februari 2019 

Hindernis slagbal Vrijdag 8 februari 2019 14.30 uur – 15.30 uur 

Vrijdag 8 februari gaan we de maand afsluiten met hindernis slagbal. Hindernis 

slagbal is een spel waar je ballen weg moet slaan en rennend hindernissen moet 

overgaan om punten te scoren. Ben jij super goed in het wegslaan van een bal 

of super goed in punten scoren, kom dan naar de sporthal. Geef je snel op via 

de mail van De Tweesprong. 

 Voor wie? 

Groep 6 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden?  

sportcoach@detweesprong.nl  

Kosten? 

Gratis 

 

 

Après ski party Vrijdag 8 februari 2019 18.30 uur – 20.30 uur 

Sneeuw, ski’s en muziek….. Vrijdag 8 februari wordt het zwembad omgetoverd tot een 

Après ski bad. In het Après ski bad kan jij van de glijbaan glijden net als op een slee, maar 

je kan ook dansen op de beste Après ski hits. Vanaf 18.30 uur gaan de deuren van het 

bad open en om 20.30 uur eindigt de Après ski party. 

Kom jij gezellig feesten met ons? 

 Voor wie? 

Iedereen 

Door wie? 

n.v.t. 

Aantal deelnemers? 

Max. 200 kinderen 

Waar? 

Zwembad  

De Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie de Tweesprong 

Kosten? 

€ 5,80 

 

  

 
 

Voetbal Donderdag 14 februari 2019 14.45  uur – 15.45 uur 

In de gymzaal van Kaskade spelen we alleen spelletjes van voetbal. We gaan tijdens de 

activiteit verschillende voetbalvormen spelen zoals bankenvoetbal en paaltjesvoetbal. 

We sluiten de activiteit af met een partijtje. Lijkt het je leuk? Geef je dan op via de mail 

van De Tweesprong of via de website van de Kaskade. 

 Voor wie? 

Groep 7 en 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal de Kaskade, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

Basketbal Vrijdag 15 februari 2019 14.30 uur – 15.30 uur 

Het basketbal toernooi van Dunkinn staat gepland en daarom gaan we 15 februari nog 

eens extra oefenen. We gaan allerlei vormen van basketbal spelen zodat iedereen het spel 

kan spelen. Ook nemen we nog een keer de regels door die tijdens het toernooi gelden. 

Vind jij het leuk om te komen oefenen, geef je dan snel op via de mail van De Tweesprong. 

 Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 25 deelnemers 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl  

 

Kosten? 

Gratis 
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Activiteitenladder februari 2019 

Basketbal Dinsdag 19 februari 2019 15.45 uur – 16.45 uur 

Het basketbal toernooi van Dunkinn staat gepland en daarom gaan we 19 februari 

nog eens extra oefenen. We gaan allerlei vormen van basketbal spelen zodat 

iedereen het spel kan spelen. Ook nemen we nog een keer de regels door die 

tijdens het toernooi gelden. Vind jij het leuk om te komen oefenen, geef je dan snel 

op via de mail van De Tweesprong. 

 Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 25 deelnemers 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

Basketbal Donderdag 21 februari 2019 15.30 uur – 16.30 uur 

Het basketbal toernooi van Dunkinn staat gepland en daarom gaan we 21 februari 

nog eens extra oefenen. We gaan allerlei vormen van basketbal spelen zodat 

iedereen het spel kan spelen. Ook nemen we nog een keer de regels door die 

tijdens het toernooi gelden. Vind jij het leuk om te komen oefenen, geef je dan snel 

op via de mail van De Tweesprong. 

 Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 25 deelnemers 

Waar? 

De Meerkant, 

Rijnsaterwoude 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

Basketbal Donderdag 21 februari 2019 14.45 uur – 15.45 uur 

Het basketbal toernooi van Dunkinn staat gepland en daarom gaan we 21 februari 

nog eens extra oefenen. We gaan allerlei vormen van basketbal spelen zodat 

iedereen het spel kan spelen. Ook nemen we nog een keer de regels door die tijdens 

het toernooi gelden. Vind jij het leuk om te komen oefenen, geef je dan snel op via 

de mail van De Tweesprong of via de website van de Kaskade. 

 Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 25 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal Kaskade, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 
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Activiteitenladder februari 2019 

Basketbal toernooi Zaterdag 23 februari 2019  10.00 uur – 13.00 uur 

Basketbalvereniging Dunkinn organiseert zaterdag 23 februari een basketbal toernooi 

voor de groepen 7 en 8. Ben jij goed in het maken van een lay-up, kan jij een mooie dunk 

of vind jij basketballen heel leuk dan is het toernooi iets voor jou en je vrienden. Stel een 

team samen van minimaal 5 personen en geef je op via info@dunkinn.nl endan zien we 

jou en je vrienden samen op het toernooi.  

 Voor wie? 

Gr. 7 en 8 

Door wie? 

BV Dunkinn 

Aantal deelnemers? 

Min. 5 per team 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

info@dunkinn.nl 

Kosten? 

€ 20,- per team 
 

Voorjaarsvakantie abonnement Zondag 24 februari 2019 t/m zondag 3 

maart  
… 

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 23 februari t/m zondag 3 maart. 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 

 

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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