Activiteitenrooster 21 augustus t/m 21 december 2017
(uitgezonderd schoolvakanties*)
Meer info & aanmelden op www.glind.nl/sportenvt
Maandag

Activiteit

Leeftijd

Type

Leiding

Locatie

14.15 – 16.15 uur

Ponyrijden
Lessen worden ingedeeld adhv
de aanmeldingen.

6+

Basis

Jacob Bos

Kinderboerderij

15.00 – 16.00 uur

Zaalvoetbal

6 - 11

Basis

Ifè en Jeoffrey

Gymzaal 2 Glindster

16.00 – 16.45 uur

Sing-inn

8+

Basis

Frans Mineur

Muziekstudio Glindster

16.45 – 17.30 uur

Muziekuur

12+

Basis

Frans Mineur

Muziekstudio Glindster

17.45 – 19.15 uur

Glind Battle

10+

Instuif

Frans Mineur

Gymzaal 1 Glindster

18.45 – 19.45 uur

Fitness
15+
Ook volwassenen!
(hiervoor is er een strippenkaart)

Basis

Ifè en Jeoffrey

Fitnessruimte Glindster

19.15 – 20.15 uur

Glind Radio & Media

12+

Basis

Mario

Studio Glindmedia

20.00 – 21.00 uur

Zaalvoetbal

12+

Basis

Ifè en Jeoffrey

Gymzaal 2 Glindster

Activiteit

Leeftijd

Type

Leiding

Accommodatie

15.00 – 16.00 uur

Fun Sports

6- 11

Basis

Ifè en Jeoffrey

Gymzaal 2 Glindster

15.45 – 17.00 uur

Knutsel uur

6+

basis

Dorien en Daniëlle

Soos

16.10 – 17.10 uur

Fun Sports

12+

Basis

Ifè en Jeoffrey

Gymzaal 2 Glindster

19.00 – 21.00 uur

Soos

12+

Instuif

Mario

Soos in Glindster

Activiteit

Leeftijd

Type

Leiding

Accommodatie

14.15 – 16.15 uur

Ponyrijden
Lessen worden ingedeeld adhv
de aanmeldingen.

6+

Basis

Jacob Bos

Kinderboerderij

14.30 – 15.30 uur

Kidsuur

5+

Basis

Ifè en Jeoffrey

Gymzaal 2 Glindster

16.00 – 17.00 uur

Voetbalschool

6+

Basis

Ifè en Joost

Voetbalveld (bij slecht weer gymzaal
Glindster))

18.45 – 19.45 uur

Fitness
15+
Ook voor volwassenen!
(hiervoor is er een strippenkaart)

Basis

Jeoffrey

Fitnessruimte in Glindster

19.00 – 20.00 uur

Glind Radio & Media

12+

Basis

Mario

Studio Glindmedia

19.30 – 20.30 uur

Voetbalschool

12+

Basis

Ifè en Davy

20.00 – 21.00 uur

Yoga
Ook voor volwassenen!
(hiervoor is een strippenkaart)

12+

Basis

Jeoffrey

Voetbalveld (bij slecht weer gymzaal
Glindster)
Dojo/Glindster

Activiteit

Leeftijd

Type

Leiding

Accommodatie

15.45 – 16.30 uur

Judo/Weerbaarheid

6+

Basis

Jarinder

Dojo in Glindster

16.45 – 17.30 uur

Judo/Weerbaarheid

10+

Basis

Jarinder

Dojo in Glindster

19.00 – 20.00 uur

Trefbal

10+

Basis

Jeoffrey

Gymzaal 2 Glindster

19.00 – 21.00 uur

Soos

12+

Instuif

Mario

Soos in Glindster

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Voor vragen neem contact op met vrijetijd@jeugddorpdeglind.nl

FUN SPORTS | Kennismaken met sporten die je nog niet kent of niet vaak doet? Schrijf je dan in voor Fun
Sports!

SING-INN | Altijd al je stem willen gebruiken en verbeteren om te zingen? Kom dan naar Sing-inn! Samen
met muziekleraar Frans ga je werken aan je zangstem en misschien ga je aan het eind van het jaar wel de studio in
om je eigen nummer op te nemen.

MUZIEKUUR |

Of je nu gitaar, jembe of piano wilt leren spelen, het kan allemaal. Frans helpt jou om
zoveel mogelijk muzikale talenten uit jezelf te halen.

GLIND BATTLE | Sport, spel en muziek, dat is Glind Battle! Je bent elke week welkom voor weer een
nieuwe activiteit. Inschrijven is niet nodig!

FITNESS |

Work that body! Conditie/spieren ontwikkelen en doorzettingsvermogen behoren allemaal tot de

lessen Fitness.

YOGA |

Op zoek naar manieren om te ontspannen en gezond te blijven? Dan is yoga misschien wat voor jou.
Door yoga leer je te luisteren naar je eigen lichaam. Yoga gaat over bewustwording, zien en voelen wie je werkelijk
bent. Nieuwschierig? Kom eens een keer langs!

JUDO/WEERBAARHEIDSTRAINING | Respect,doorzettingsvermogen,conditie en stevig in
je schoenen staan; daar staat judo en weerbaarheidstraining voor. Judo betekent ‘zachte weg’ dus moet je soms ook
mee gaan met de beweging of flexibel zijn.

TREFBAL |

De ideale sport om je energie kwijt te kunnen. Er zijn oneindig veel verschillende manieren om
dit te spelen, geen enkele manier is minder spannend. Denk jij dat je het aan kunt? Schrijf je dan gelijk in!

ZAALVOETBAL (FUTSAL) |

Een kleine ruimte en het kleine aantal spelers (1 keeper + 4
veldspelers) maken dit spel heel anders dan veldvoetbal. Je komt vaker aan de bal en zo kan je goed werken aan je
techniek. Dus schrijf je in en word een ‘master of the game’.

VOETBALSCHOOL | Tijdens de voetbalschool op de woensdag gaan we elke week het veld op
om te werken aan je voetbalskills. Alle aspecten van het voetbalspel komen naar voren, zowel tactisch als
technisch.

GLIND RADIO & MEDIA | Bij Glind Media kun je (leren) radio maken. Je bent radio dj,
verslaggever of je beheert de social media desk. En natuurlijk zenden we echt uit! En wel via Glind Radio, ons
eigen dorpse radiostation dat 24-uur per dag te beluisteren is via internet. Je krijgt begeleiding van ervaren
radiomensen en uiteindelijk misschien wel je eigen radioshow. Lijkt het je leuk, geef je dan nu op!

KIDSUUR | Een uur voor de jongste kinderen met veel spelletjes en plezier in de gymzaal.
SOOS |

In de Soos kan je chillen, kletsen, spelletjes spelen of bijvoorbeeld wat muziek draaien en een
snoepje en drankje kopen. Je mag vrij in-en uitlopen en iedereen is welkom!

KNUTSELUUR | Tijdens dit uur kan jij elke week lekker creatief bezig zijn. De begeleiding zit vol
met goede en leuke ideeën en zullen jou helpen om elke keer iets moois te maken. Ben jij creatief? Schrijf je
dan snel in!

PONYRIJDEN |

Heb jij wat met pony’s/paarden? kom dan lessen volgen bij Jacob op de
kinderboerderij. Jacob en zijn instructeurs hebben al jarenlange ervaring met het lesgeven in de Glind. Door de
kleinere groepen is er veel aandacht voor jou waardoor je snel kan leren.

Naschoolse opvang op de kinderboerderij in De Glind
Na de vakantie zullen sommige scholen een continue rooster gaan hanteren. Daarom biedt de kinderboerderij
de gelegenheid voor Naschoolse Opvang. De naschoolse opvang is er de kinderen actief bezig te laten zijn in en
om de kinderboerderij met groene activiteiten en creatieve activiteiten.
Opvoeders die incidenteel of structureel gebruik willen maken van dit aanbod kunnen daarvoor contact
opnemen met de kinderboerderij via mail: deglindkinderboerderij@gmal.com of telefonisch 0342-451705.

