
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijven voor de cursussen  
 
JeJo Dance, Koken & Bewegen en Stoere Sport & Spel groep 1 & 2  

 

graag via de website van Brede School De Klimroos: 

https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos/activiteiten/   

Deze activiteiten starten in de week van 1 juni 2021. Na inschrijving krijgt 

u bericht of uw kind definitief geplaatst is. Wees er op tijd bij en let op de 

juiste leeftijdsgroep voor uw kind. 

You can sign up via: https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos/activiteiten/ 
Please take into account whether the activity is meant for your child’s 

schoolclass. After sign in you will be notified whether your child has been 

placed in his or her activity of choice. 

 

Voor de activiteiten  

 

Sport & Spel (7 t/m 12 jaar) op dinsdag en de Basketbal (groep 5 t/m 8) 

op de woensdag kan uw kind op de middag zelf aanhaken en meedoen. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie: Hester Bruinsma, coördinator Brede School De Klimroos 

M: info@bredeschooldeklimroos.nl T: 06 – 401 80 192 

W: https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos 

 

 
 

BREDE SCHOOL DE KLIMROOS 

naschools aanbod 
       mei - juli 2021  

                                                                                                                                                                                   

DINSDAG: Sport & Spel (7 t/m 12 jaar) 
   JeJo Dance (4 t/m 13 jaar) 
WOENSDAG:  Basketbal (groep 5 t/m 8) 
DONDERDAG: Koken & Bewegen (groep 3 & 4)  
    Stoere Sport & Spel / cool sports and games (groep 1 & 2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DINSDAG  

Sport & Spel 7 t/m 12 jaar 

Elke dinsdag van 14.45-15.45 uur ism SportUtrecht en DOCK, 

buiten op het schoolplein van obs De Klimroos 

voor: 7 t/m 12 jaar kosten: gratis 

vragen/info: randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl, 0642064730 
 

JeJo Dance  

Via de brede school kun je 5 lessen meetrainen bij de danslessen 

van JeJo Dance.  

start: dinsdag 1 juni   

tijd: 16.00 – 17.00 uur 4 – 7 jaar, 17.00 – 18.00 uur 8 – 10 jaar, 

18.00 – 19.00 uur 11-13 jaar 

kosten: 5€ (1e les te betalen) 

data: dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 juni 

door: Jamila/JeJoDance  

plaats: Eerste Oosterparklaan 76  (buiten zolang nodig ivm de 

coronamaatregelen) 

info: jejoDance_Fit@hotmail.com, 06 - 87099883  
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WOENSDAG 

Basketbal groep 5 t/m 8 

Speel mee! Lijkt basketballen jou leuk? Kom dan de laatste twee 

lessen op de woensdagen 26 mei en 2 juni van 12.30-13.30 uur 

een balletje mee-dribbelen op het schoolplein! 

data: woensdag 26 mei en 2 juni 

tijd: 12.30 – 13.30 uur 

leeftijd: groep 5 t/m 8  

door: Melissa ’t Jong, Buurtsportcoach Basketbal 

plaats: schoolplein obs De Klimroos  

kosten: gratis 
 

   
 

DONDERDAG 

Stoere sport en spelactiviteit/Cool sport activity  (groep 1 & 2) 

Houd je van spelen en bewegen? Geef je dan op voor het stoere 

sport en spel. Iedere week worden er leuke, sportieve spelletjes en 

activiteiten aangeboden. Cool sport activity for 4 and 5-year-olds. Do 

you love playing games and sports? Sign up for the cool sport and 

playgroup lead by Casper de Bruijn (neighbourhood sportcoach). 

Every week will be filled with fun, sportive games and activities.  

 

start: donderdag 3 juni  tijd: (inloop 14.30 uur) 14:45 -15.30 uur 

leeftijd: groep 1 & 2 

data: donderdag 3, 10, 17 (24/6 niet, studiedag), 1 en 8 juli.   

door: Casper de Bruijn (buurtsportcoach HvLR/SportUtrecht) 

plaats: buiten bij of in het speellokaal 

kosten: 5€ (U-pas 1€) 

'Koken met Julia en bewegen met Randy' (groep 3 & 4) 
Houd je van bewegen? En wordt je ook blij van koken? Dan is dit 

een activiteit voor jou! Een unieke combinatie van 'koken en 

bewegen'. Met Randy ga je de 'tofste moves' maken en met Julia 

maak je de heerlijkste creatieve gerechtjes en altijd gezond!  

Cook and Move with Julia and Randy: a unique combination. With 

Randy you make the coolest moves and with Julia you make the most 

delicious and healthy dishes.  

 

start: donderdag 3 juni  tijd: (inloop 14.30 uur) 14:45 -16.15 uur 

leeftijd: groep 3 & 4 

data: donderdag 3, 10, 17 (24/6 niet, studiedag), 1 en 8 juli.   

maximum aantal: 14 

door: Julia van Soupa en Randy buurtsportcoach van SportUtrecht 

plaats: ouderlokaal, buiten, speellokaal 

kosten: 5€ (U-pas 1€) 

 

   


