Wat?

Voor wie?

Een periode van 6
weken waarin
kleuters kennis gaan
maken met allerlei
sporten en spellen.

Alle kinderen van
groep 1 en 2

Kleuter
Wanneer?
Na school op
maandag, dinsdag of
donderdag

Kosten?
€15,- per
deelnemer

(zie de Click kalender voor de exacte
data en tijden.)

Waar?
Meer Info:
www.clicksport.nl

Zie voor de exacte informatie de Click
kalender of kijk op onze website;
www.clicksport.nl

Beste ouders en verzorgers van kinderen op de Kempische basisscholen,
Vier keer per jaar bieden we in een periode van 6 weken Click sport aan speciaal voor kleuters!
Zowel op maandag, dinsdag en donderdag wordt Kleuter Click geboden.
Dit zal plaatsvinden in 3 gemeentes; Eersel- Bladel en Reusel- de Mierden.
Click Sport is enerzijds bedoeld om zo veel mogelijk kennis te maken met verschillende sporten,
zodat het kind uiteindelijk de juiste keuze kan maken welke sport hij/zij als hobby wil gaan
beoefenen. Anderzijds is het ook gewoon met plezier lekker samen sporten, spelen en bewegen na
schooltijd.
Bij deze brief zit de Click kalender, in deze kalender staan alle pakketten van Click Sport beschreven,
onder andere de pakketten van Kleuter Click. Er zullen dan in een periode van 6 weken, na
schooltijd, verschillende sporten en spellen worden aangeboden onder deskundige en
gediplomeerde begeleiding. Voor de specifieke inhoud zie de kalender en onze website
www.clicksport.nl.
Zijn uw kind en u na het lezen van deze brief en de Click kalender enthousiast geworden om deel te
nemen, dan kunt u uw kind inschrijven via de website www.clicksport.nl vanaf 11-09-2019: 13.00uur
tot 18-09-2019: 17.00uur.
U kunt op onze facebookpagina (@clicksportdekempen) foto’s en filmpjes bekijken van voorgaande
perioden Click Sport (vergeet niet te liken!).
Er kunnen maximaal 25 kinderen meedoen per Kleuter Clickpakket, dus zorg dat u er snel bij bent.
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Benthe Schoenmakers, bschoenmakers@kempenkind.nl of 0611884512
Een sportieve groet,
Benthe Schoenmakers
Coördinator Click Sport kleuters

