
 

Activiteiten Ladder  
 

Voor jullie ligt de eerste activiteiten ladder met het aanbod van buitenschoolse activiteiten voor 
Rijpwetering en omliggende dorpskernen met daarin het programma voor de maand december.  

Deze ladder is opgesteld door de sportcoaches van Kaag en Braassem.  
 

Wij zijn Femke Janmaat en Djordy Strijk, sportcoaches van de Tweesprong. Wij houden ons bezig 
met het sport- en beweegaanbod in de gemeente Kaag en Braassem. Onze missie is om zoveel 

mogelijk kinderen door middel van sport te stimuleren in hun motorische, maar ook sociaal-
emotionele ontwikkeling. Daarbij zijn we nu nog vooral bezig met de tak van sport en bewegen, 

maar is onze wens om dit verder uit te breiden met culturele activiteiten. 
 

Hoe gaat deze activiteitenladder in zijn werk? Hieronder zijn diverse activiteiten benoemd waar 

kinderen aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten worden door de sportcoaches georganiseerd 
en begeleid, maar het kan ook voorkomen dat er externe aanbieders voor activiteiten worden 

gevraagd. Kinderen die mee willen doen aan een activiteit kunnen zich aanmelden door een mail 
te sturen naar sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl . Hierin vermeldt u de naam van het 

kind, de leeftijd en de activiteit waar hij of zij aan deel neemt.  
Mocht uw kind die middag gebruik maken van BSO Poldersprong, dan is dat geen probleem. 

Door onze nauwe samenwerking met Kindkracht kunnen kinderen ook vanuit BSO Poldersprong 
deelnemen aan de activiteiten die rondom het Hertogspark plaatsvinden. Geef dan alleen wel bij 

de aanmelding aan dat uw kind gebruik maakt van de BSO op die dag. Door uw kind aan te 
melden via de mail bent u bekend met de algemene voorwaarden die achter de 

activiteitenladder zijn toegevoegd. 
 

Deze activiteitenladder is een pilot. Ons doel is om te starten met elke week een sportactiviteit 
voor verschillende leeftijdsgroepen. Graag zien we in de toekomst hierin samenwerking met 

sportverenigingen en hopen we ons aanbod ook te kunnen uitbreiden met culturele activiteiten.   
 

Doet uw kind ook mee de komende maand? Stuur dan een mail naar 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl . 

 
 
 

Opgestart in samenwerking met: 
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Activiteiten Ladder december 2020 

 

      Paaltjes voetbal Donderdag 3 december 2020  15:00 – 15:45 uur 
Vandaag spelen we op het voetbal veld bij sportvereniging ROAC paaltjes voetbal. 
Een leuk spel waarbij je het paaltje van je tegenstander moet omschieten. Vind je 
het leuk om te voetballen? Doe dan mee! Geef je op door een mail te sturen naar 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl . Zet in de mail je naam en in welke 
groep je zit. Zit je op de BSO? Geen probleem ook dan kan je meedoen maar meld je 
wel even aan door een mail te sturen. 
         Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 
Door wie?  
De Sportcoaches 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Voetbalveld SV Roac 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl  

Kosten? 
Gratis 

 
 

Levend Stratego  Donderdag 10 december 2020 15:00 – 15:45 uur 
Levend Stratego is een gaaf spel waarbij je moet proberen om je tegenstander te 
verslaan met een hogere rang. Wie verslaat vandaag de maarschalk? Kan jij de bom 
ontmantelen? Doe mee met dit dynamische spel op het voetbalveld bij 
sportvereniging ROAC. Geef je op door een mail te sturen naar 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl .   
 

         Voor wie? 
Groep 5 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoaches 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Voetbalveld SV Roac 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl  

Kosten? 
Gratis 

 
 

Gooi- en tikspelen Donderdag 17 december 2020  15:00 – 15:45 uur 
Op het voetbalveld van sv ROAC spelen we vandaag diverse tik- en 
afgooispelletjes. Doe je ook mee? Lekker buiten met elkaar diverse spelletjes 
spelen,  leuk toch! Geef je op door een mail te sturen naar 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl . Vergeet niet je naam, leeftijd en 
de activiteit in de mail te vermelden.  

         Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoaches 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Voetbalveld SV Roac 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl  

Kosten? 
Gratis 
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