
 

 

Activiteiten Ladder  
 
 

Voor jullie hierbij de eerste activiteiten ladder met het aanbod van naschoolse activiteiten voor 
Leimuiden met daarin het programma voor de komende weken op de dinsdagen.  

 
Wij zijn Femke Janmaat, Djordy Strijk en Luc van der Lem sportcoaches van de Tweesprong. Wij 

houden ons bezig met het sportaanbod in de gemeente Kaag en Braassem. Ons doel is om zoveel 
mogelijk kinderen door middel van sport op zowel sociaal emotioneel als op motorische gebied 

te laten ontwikkelen. Daarbij zijn we nu nog vooral bezig met de tak van sport maar is onze wens 
om ook op cultureel gebied hier activiteiten voor aan te bieden. 

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

kinderen aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten vinden altijd plaats op dinsdag vanaf 
15.00uur. Deze activiteiten worden of door de sportcoaches gegeven maar het kan ook zijn dat 

er externe aanbieders hiervoor worden gevraagd. Kinderen die mee willen doen aan een 
activiteit kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar 

Sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl en naar nsa.delei@wijdevenen.nl. Hierin vermeldt 
u de naam van het kind, de leeftijd en de activiteit waar hij of zij aan deel neemt. Mocht u kind 

op het laatste moment toch nog mee willen doen kan dat natuurlijk ook gewoon. Voor ons is het 
wel handig dat we in ieder geval weten hoeveel er ongeveer komen zodat wij hier ons op voor 

kunnen bereiden. 
 

Wij hopen natuurlijk dat deze activiteiten en groot succes worden en dat we hierdoor meer 
kinderen kunnen laten bewegen. 

 
Doet uw kind ook mee de komende maand? Stuur dan een mail naar 

Sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl en nsa.delei@wijdevenen.nl. 
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Activiteiten ladder september en oktober 2021 
 
 

Paaltjes voetbal  Dinsdag 7 september 
2021 

15:00 – 16:00 uur 

Vandaag spelen we bij het voetbalveld in Leimuiden, hier gaan we varianten spelen op het spelletje 
paaltjes voetbal. Je moet dan naast het schoppen tegen een bal ook nog is goed verdedigen. Heb je zin om 
mee te doen? Geef je dan snel op!  
 

         Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoach 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Verzamelen bij de Lei 

Hoe aanmelden? 
 Per mail 

Kosten? 
Gratis 

 
 

                         Atletiek spelletjes Dinsdag 14 september 
2021 

15:00 – 16:00 uur 

Vandaag gaan we leuke spellen doen in het teken van atletiek. Verspringen, estafettes, sprinten van alles 
komt voorbij! Wil je graag meedoen geef het door bij de Lei en wie weet zien wij je snel! 
 

         

Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoach 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Verzamelen bij de Lei 

Hoe aanmelden? 
 Per mail 

Kosten? 
Gratis 

 
 

Tik en ren spelletjes Dinsdag 21 september 
2021 

15:00 – 16:00 uur 

Vind je het leuk om te rennen en gooien? Dan moet je er zeker bij zijn. Zo spelen we allerlei soorten tikspelen 
zoals wc tikkertje, kat en muis, tweeling tikkertje en nog veel meer.  
 

         

Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoach 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Verzamelen bij de Lei 

Hoe aanmelden? 
Per mail 

Kosten? 
Gratis 

 
 

Hockeyspellen  Dinsdag 28 september  
2021 

15:00 – 16:00 uur 

Deze week staat het hockey thema centraal. Zo gaan we met de knotshockey’s een leuk spel doen. En leer je 
hoe je de beginsels van echt hockey.  
 

        

 

Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoach 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Verzamelen bij de Lei 

Hoe aanmelden? 
Per mail 
  

Kosten? 
Gratis 



 
 

      Pylonen roof  Dinsdag 5 oktober 
 2021 

15:00 – 16:00 uur 

Lukt het jou om de pylonen te veroveren van jou tegenstander? Rennen, tikken, schijnbewegingen het kan en 
mag allemaal. Ben jij de andere te slim af en verover je de meeste pylonen? 
 

         

Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoach 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Verzamelen bij de Lei 

Hoe aanmelden?  
Per mail 

Kosten? 
Gratis 

 
 

Water, vuur en spons  Dinsdag 12 oktober  
2021 

15:00 – 16:00 uur 

Een gezellig leuk gezamenlijk spel. Iedereen kan meedoen! Probeer mensen te tikken en de kaartjes van het 
andere team te winnen. Lekker rennen en tikken. We spellen dit rondom de school op het schoolplein en 
sluiten het nog leuk af met een eindspel. 
 

         Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoach 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Verzamelen bij de Lei 

Hoe aanmelden? 
 Per mail 

Kosten? 
Gratis 

 


