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Activiteitenladder november 2018 

Vrij zwemmen 1 november t/m 31 november … 

In de maand november zijn alle kinderen die op zwemles zitten bij De Tweesprong van 

harte welkom om gratis vrij te zwemmen. Het gratis vrij zwemmen voor alle zwemles 

kinderen in combinatie met een betalende ouder/verzorger is alleen geldig op zondag van 

10.00 uur  tot 14.00 uur.  

 Voor wie? 

Zwemles kinderen 

Door wie? 

N.v.t. 

Aantal deelnemers? 

N.v.t. 

Waar? 

Zwembad de 

Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie van het zwembad 

Kosten? 

Gratis 

 

Halloweenparty Vrijdag 2 november 2018 18.30 – 20.30 uur 

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

spookhuis. Met een griezelige maar gezellige Halloweenparty . Vanaf 18:30 uur gaan 

de deuren van het tot spookhuis omgetoverde zwembad open! Om 20:30 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? 

Max. 200 kinderen 

Waar? 

Zwembad de 

Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie de Tweesprong 

Kosten? 

€ 5,50 

 

4 tegen 4 hockey Donderdag 8 november 2018 14:45 – 15:45 uur 

We spelen in de gymzaal van Kaskade een 4 tegen 4 toernooi. Alle kinderen van de scholen 

van de SSBA kunnen zich inschrijven. Iedereen schrijft zich individueel in, de sportcoaches 

maken vervolgens teams van 4 personen. Wie zal zich kronen tot koning van de hockey?  

Vind je het leuk om een potje te komen hockeyen? Schrijf je dan snel in! 

         

Voor wie? 

Groep 3 t/m 5 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 kinderen 

Waar? 

Gymzaal Kaskade 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

4 tegen 4 hockey Donderdag 8 november 2018 15:45 – 16:45 uur 

We spelen in de gymzaal van Kaskade een 4 tegen 4 toernooi. Alle kinderen van de 

scholen van de SSBA kunnen zich inschrijven. Iedereen schrijft zich individueel in, de 

sportcoaches maken vervolgens teams van 4 personen. Wie zal zich kronen tot koning 

van de hockey? Vind je het leuk om een potje te komen hockeyen? Schrijf je dan snel in! 

         

Voor wie? 

Groep 6 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 kinderen 

Waar? 

Gymzaal Kaskade 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 
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Activiteitenladder november 2018 

Voetbal en Handbal Maandag 12 november 2018 14.30 – 15.30 uur 
Voetballen en handballen in een uur, vandaag worden deze super leuke sporten gespeeld in 

de sporthal van De Tweesprong. We gaan tijdens het uur vormen van voetbal en handbal 

spelen. We sluiten de middag af met partijtjes voetbal en handbal. Lijkt het je leuk om te 

voetballen en handballen? Geef je dan snel op via de website van De Tweesprong. 

         Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 
 

James Bond Donderdag 22 november 2018 15.00 – 16.00 uur 

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

de gymzaal van Kaskade. 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 deelnemers 

Waar? 

Gymzaal Kaskade 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

Basketbal en Korfbal Maandag 26 november 14.30 – 15.30 uur 

Basketballen en korfballen in een uur, vandaag worden deze super leuke sporten gespeeld in 

de sporthal van De Tweesprong. We gaan tijdens het uur vormen van basketbal en korfbal 

spelen. We sluiten de middag af met partijtjes basketbal en korfbal. Lijkt het je leuk om te 

basketballen en korfballen? Geef je dan snel op via de website van De Tweesprong. 

         

Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers  

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

Zweedsloopspel en Iemand is hem 

niemand is hem 

Dinsdag 27 november 2018 15.45 – 16.45 uur 

We spelen in de Vjjverzaal het Zweedsloopspel. De zaal staat bomvol schuilplekken 

waardoor het zoeken naar de vragen geen gemakkelijke opgave zal zijn. Zoeken, rennen 

en sportvragen beantwoorden, het Zweedsloopspel is super leuk om te doen. We sluiten 

de middag af met Iemand is hem niemand is hem. Door de vele schuilplekken in de zaal 

is afgooien van iemand super moeilijk. Wie mag zich koning Iemand is hem niemand is 

hem noemen? Schrijf je snel in voor deze super leuke activiteiten via de website van      

De Tweesprong.  

         

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 
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