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Activiteitenladder juli 2019 

Super pretbus Donderdag 4 juli 15.00 uur – 16.00 uur 

Vanmiddag staat de pretbus op het schoolplein bij basisschool de Kiem. De bus heb 

misschien al wel eens vaker in de buurt zien staan. Bij de pretbus kun je met 

verschillende leuke spelmaterialen allerlei sporten of activiteiten doen. Dit kan als 

individu, maar ook samen. Lijkt het jou leuk om bij de pretbus te spelen of activiteiten 

te doen? Kom dan donderdag 4 juli naar het schoolplein toe.   

 

Voor wie? 

10 t/m 15 jaar 

Door wie? 

Jeugdwerkers en Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Schoolplein de Kiem, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl 

of www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

Sport instuif Donderdag 4 juli 16.00 uur – 17.00 uur 

In samenwerking met de jeugdwerkers organiseren de sportcoaches een sport 

toernooi op en rondom het schoolplein van Kaskade. Basketbal, tafeltennis en 

voetbal staan onder andere op het programma. Een divers toernooi waarbij je 

langs alle sporten komt. Leukt het je leuk? Kom dan donderdag 4 juli naar het 

schoolplein toe en geef je vooraf op via de website van Kaskade of de mail van 

de sportcoaches.  

 

Voor wie? 

10 t/m 15 jaar 

Door wie? 

Jeugdwerkers en Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Schoolplein de Kiem, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl

of www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

Tropical Party Vrijdag 19 juli 18.30 uur – 20.30 uur 

De zomervakantie gaat vrijdag 19 juli van start en dat kan je het beste beginnen met 

een Tropical Party. Tijdens de laatste discozwemmen van het schooljaar 2018 – 2019 

wordt het zwembad omgetoverd tot een zwembad met tropische sferen en zomerse 

muziek. Kom gezellig met jouw vrienden/vriendinnen partyen tijdens bij Tropical Party.  

 

Voor wie? 

Iedereen 

Door wie? 

n.v.t. 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Zwembad de 

Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie de Tweesprong 

Kosten? 

€ 5,50 

 

Zomerabonnement Zondag 21 juli t/m zondag 1 september … 

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

geopend voor vrij zwemmen en banenzwemmen. Voor maar € 24,70 per persoon (exclusief €5,- 

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

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

zondag 21 juli t/m zondag 1 september. 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? 

€ 24,70 
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Activiteitenladder juli 2019 

Huttenbouw  Zaterdag 20 juli t/m dinsdag 23 juli Vanaf 15.00 uur 

Op het parkeerterrein bij DOSR gaat de huttenbouw op zaterdag 20 juli weer van start. 

Vanaf 9.00 uur kan jij samen met jouw vrienden/vriendinnen de allerleukste en mooiste hut 

bouwen. Tijdens andere dagen kan jij de hut verven, pannenkoeken eten, een act 

opvoeren tijdens de bonteavond en zelfs slapen in je eigen gemaakte hut. Het thema van 

de huttenbouw dit jaar is feestbeesten. Tot de 20e juli! 

 Voor wie? 
Leeftijd t/m 14 jaar 

Door wie? 

Stichting Vakantiespelen Alkemade 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

DOSR-parkeerterrein 

Hoe aanmelden? 
Inschrijven vanaf 8.30 uur 

Terrein open vanaf 9.00 uur 

Kosten? 
Button: € 12,50 

Dagstempel: € 5,-  

 

 
 

 

Dit is alweer de laatste activiteitenladder voor het schooljaar 2018 – 2019. De 

activiteitenladders stonden iedere maand bomvol met verschillende activiteiten 

waar iedere keer een hoge deelnemers opkomst voor was, bedankt! Wij wensen 

iedereen een fijne zomer toe en we zien elkaar weer bij de vele activiteiten in 

het nieuwe schooljaar. 

 

  

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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