September 2022
Dag leerlingen van de Eben Haëzerschool in Teuge en Apeldoorn,
Jullie kunnen samen met vrienden en vriendinnen na schooltijd weer lekker bij
KINETO met activiteiten meedoen. Dat is goed voor de conditie van lichaam en geest
en bovendien erg leuk. Wel even overleggen thuis…..☺

Kom in beweging!
www.kineto.nl
Aanmelding
geopend op D.V.
12 september om
19.00 uur!

Scouting
Eens in de 3 weken, op zaterdagmiddag, op ons honk aan de Oude Apeldoornseweg in
Apeldoorn.

Voor een impressie kijk op instagram.com/kineto.nl
Het aantal nieuwe plaatsen voor scouting is dit jaar weer beperkt. Er wordt in het
eerste jaar gewerkt met een wachtlijst. Je dient je wel altijd (opnieuw) aan te
melden. De kinderen die al een jaar op scouting hebben gezeten, worden na
aanmelding altijd geplaatst voor het tweede jaar. Voor het eerste jaar bedraagt het
kledinggeld € 15,00. Van ouders wordt verwacht dat zij desgevraagd één of
meerdere bijeenkomsten aanwezig zijn en meehelpen.

Tekenen & Schilderen
Na de herfstvakantie zal op maandagmiddag wekelijks tekenen & schilderen worden gegeven
in het “atelier” van de Eben Haëzerschool te Apeldoorn. In totaal gaat het om circa 16
bijeenkomsten.

Zaalvoetbal
Wat is er leuker dan een partijtje voetballen met je vrienden uit de klas? De training wordt
gegeven op maandagmiddag in de gymzaal aan de Valkeniersdonk. Er worden 12 trainingen
aangeboden vanaf oktober. In het voorjaar start een nieuwe ronde van 12 trainingen waarbij
opnieuw kan worden ingeschreven. Er kunnen maximaal 10 kinderen zich inschrijven. De
trainer is Reinold van der Ploeg.
We vragen ouders om om de beurt bij de training aanwezig te zijn om assistentie te verlenen
mocht dat nodig zijn.
Voor in de gymzaal in Teuge willen we graag ook zaalvoetbal organiseren, we zoeken
daarvoor een ouder uit Teuge die hiervoor het aanspreekpunt wil zijn! We nodigen je uit met
ons contact op te nemen.

Dynamic tennis
Zin in een potje tennis? Geef je dan op voor dynamic tennis training. Dynamic tennis is een
vorm van tennis waarbij alles net iets lichter is uitgevoerd: een lichter racket, lichtere ballen en
een kleiner veld met een net op tennishoogte.
De trainingen worden gegeven op maandagmiddag door Jan Schonewille in de gymzaal van
de Eben haezer school in Teuge! Als er minimaal 10 inschrijvingen zijn, kunnen we van start!

Avondvierdaagse
Informatie volgt in het voorjaar!

Dag

kosten

Activiteit

Tijd

Locatie

Docent

Doel-groep

Za

€ 29,95 per
kwartaal

Scouting

14.00 –
16.30 uur

Scoutinghonk
Oude
Apeldoornseweg
49 Apeldoorn

Jan-David van As
Michiel Kerpel
Joanne Wilbrink
Panc en Joke van
Buren
Albert ten Voorde
Jacob Maljaars
Daan Roelofs

Groep
6 en 7

Ma

€ 3,00
per les

Zaalvoetbal

15.30 –
16.30 uur

Sporthal
Valkeniersdonk

Reinold van der
Ploeg

Groep 5 t/m 8

Ma

€ 3,00
per les

Tekenen & Schilderen

15.45 –
16.45 uur

School Apeldoorn

Emmy Boer

Groep 6 t/m 8

Ma

€ 2,00 per
les

Dynamic tennis

15.30 16.30 uur

Sporthal Eben
haezerschool
Teuge

Jan Schonewille

Groep 5 t/m 8

We zijn (zoals u weet!) op zoek naar ouders die met ons de
activiteiten voor de kinderen in stand willen houden. En ook om de
activiteiten in Teuge uit te breiden! Wil jij dat doen? Mail naar:
voorzitter@kineto.nl
Hartelijke groet, namens team Kineto,
Adriana van den Beld, Corianne van Dieren,
Daan Roelofs en Anne Tinholt

