Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangen jullie het nieuwe programmaoverzicht voor het
tweede blok van 2016 vanuit KSH Sport & Experience De Stelberg.
Wij kijken uit naar een sportief en creatief blok.
Een sportieve groet van het S&E Stelberg team

Maandag

Ik hou van Holland ( 23 en 30 mei )
Vorig blok waren we nog niet klaar met strijden. We gaan verder met het
bekende oer- Hollandse spel. Net als de teams op tv gaan jullie strijden tijdens
oer- Hollandse spelletjes. Welk team kan het beste spellen, welk team raadt als
eerste het Hollandse lied?
Tennis ( 6, 13, 20 en 27 juni )
Federer, Nadal, Djocovic of ben jij de vrouwelijke Sharapova?
Heb jij een perfecte backhand of een harde forehand? Misschien kan jij wel heel
goed serveren? We krijgen een aantal lessen van een echte tennisleraar en kunnen onze talenten laten zien op de tennisbaan!

Dinsdag

De planken op ( 10, 17, 24, 31 mei 7,14, 21 en 28 juni )
Houd jij ervan om je te verkleden, speel jij graag een ander karakter of ben jij
misschien wel heel goed in het verzinnen van een verhaal?
Dan is dit echt iets voor jou!
Wij gaan ons eigen toneelstuk maken, wie speel jij?

Donderdag

Jongens v.s. Meisjes ( 19, 26 mei en 2 juni )
De strijd barst los tussen de jongens en de meisjes. Net zoals de tv quiz jongens
vs. meisjes gaan wij kijken wie het beste is in sport of heel goed kan rekenen.
Wie weet er alles over geschiedenis, de jongens of de meisjes?
KSH Proeflokaal ( 9, 16, 23 en 30 juni )
De komende vier donderdagen testen wij verschillende sporten uit.
Capoeira , volleybal en straatvoetbal passeren de revue. De sport met de meeste stemmen krijgt in het nieuwe schooljaar een vervolg.

Ideeën/ suggesties

Het programma zoals deze is samengesteld in samenspraak met de kinderen.
Mocht u ideeën of suggesties hebben dan zijn deze uiteraard van harte welkom!
U kunt de pedagogisch medewerkers altijd aanspreken (b.v. tijdens het brengen haalmoment) en u kunt gebruik maken van de ideeënbus.
Stuurt u liever een mailtje, dan kan dit via: stelberg2@kinderservicehotels.nl

Wij streven ernaar ons te houden aan geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er door omstandigheden en met het
oog op veiligheid en welzijn, zoals actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeften vanuit de kinderen,
afgeweken wordt van het programma. Houdt u hier rekening mee!

