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Kies elk blok jouw favoriet 
en doe mee!
Voor leerlingen uit groep 3,4 en 5 van alle basisscholen in Valkenswaard en Leende.

Hou je Van sporten
of Van cuLtuur? 

Were Di             Academy

In januari 2020 komt  
de brochure online voor  

de blokken 3 en 4.

schrijf je zo snel mogelijk in! 
Inschrijven kan vanaf de eerste 
schoolweek na de zomervakantie 
via de website: 
www.valkenswaard.nl/sport
 
alle cursussen bieden we tegen 
zéér voordelige tarieven aan! 

uiterlijk maandag 9 september 
moet je inschrijving voor blok 1 
binnen zijn.

en uiterlijk maandag 11 november 
voor blok 2.

schrijf je snel in, want vol is vol!  
Blok 1 start op dinsdag 17 
september. 

Wat je verder nog moet weten
Een week voor aanvang van de cursus ontvang je de 
laatste informatie per mail. 
na de deadline kun je je inschrijving niet meer 
wijzigen. Dit betekent dat je dan ook de kosten voor 
de cursus moet betalen, ook als je niet mee doet. 
Zorg dat je ouders weten dat je hebt ingeschreven 
voor een cursus i.v.m. de rekening. Voor alle 
activiteiten die door de gemeente georganiseerd 
worden heeft de gemeente een verzekering 
afgesloten. Wij gaan er tevens van uit dat je verzekerd 
bent voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.

als het aantal deelnemers voor een sport- of 
cultuurklas te klein is, worden de lessen niet gegeven. 
je kunt dan nog kiezen voor een andere cursus. als de 
cursus vol is, wordt dat ook aangegeven en kun je ook 
nog kiezen voor een andere sport- of cultuurcursus.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor 
een training/les verplaatst moet worden. je krijgt 
daarvan altijd bericht.

In samenwerking met de SG Were Di.
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Blok 1
September 17 24

oktober 01 08

 

Laatste mogelijkheid om in te schrijven:  
9 september

Were Di             Academy

So You Think You can 
Dance
Dansen bij Bruce Dance Factory is een beleving. ritme en plezier staan 
voorop, de verschillende dynamische dansstijlen kunnen ervoor zorgen dat jij 
een topdanser wordt! hierbij leggen we vooral de nadruk op het lekker leren 
dansen op vet gemixte muziek. Gedurende de trainingen werk je samen met 
je docent en de rest van je groep een choreografie tot in de puntjes uit.

3 trainingen op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het sportgebouw van Were Di.  
Prijs: € 19,-

Master chef Kids
Droom jij ervan om de nieuwe Master chef te worden 
of ben je gewoon graag in de keuken bezig? Dit is je 
kans! Tijdens deze workshop maak je kennis met 
verschillende kooktechnieken, smaken en ingredienten, 
terwijl je samen lekkere en leuke recepten klaarmaakt.

3 workshops op dinsdag  
van 16.00 tot 17.00 uur in het kooklokaal in 
het VMBO onderbouwgebouw van Were Di.  
Prijs: € 35,-



Mad Science – chemie
alles om ons heen is opgebouwd uit atomen en moleculen. En dan 
bedoelen we ook echt allES! Zelfs dingen die je niet kan zien,  
maar alleen kan voelen, zoals lucht. Deze workshop staat vol van 
experimenten zoals modelmoleculen bouwen, het formaat van  
1 atoom ontdekken, chemische reacties veroorzaken en een chemische 
muffin ‘bakken’. Kortom, je gaat aan de slag als scheikundige in de 
dop!

3 workshops op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in het 
VMBO onderbouwgebouw van Were Di. 
Prijs: € 32,50
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blok 1

Were Di             Academy

Yoga for Kids!
Na deze lessen Yoga zul je zien dat je onder alle omstandigheden gaat 
presteren zoals jij dat wilt. het verbetert je concentratie en het 
zelfvertrouwen. hierdoor wordt leren makkelijker. En je lichaam wordt 
sterker, soepeler en gezonder. 
De yogalessen zijn een combinatie van yogahoudingen, ademhalings-
oefeningen, ontspanning en muziek.

LET OP! 3 trainingen op woensdag  
van 15.00 tot 16.00 uur in de balletzaal van de Hofnar. 
Prijs: € 19,-  
*Data: 18, 25 september en 02 oktober

Monkey Town!
(8 oktober)
Elk blok van de Kids academy sluiten we af bij het 
leukste en spannendste indoor speelparadijs van 
Nederland! Er zijn gigantische klim- en klauter -
toestellen vol uitdagende tunnels. 
De kinderen worden rond de klok van 16.00 uur 
verwacht. onder begeleiding van de buurtsport-
coaches mogen de kinderen vrij spelen tot 17.00 uur. 
Broertjes en/of zusjes mogen ook mee naar binnen 
tegen betaling van het peutertarief (€ 4,95).  
Vanaf 18 jaar is de entree gratis, dus kunnen ouders 
ook komen kijken. 
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Mad Science – ruimte
Met een vliegtuig de lucht in is leuk en aardig, maar om in de ruimte  
te komen is er echt wat meer power nodig! In de les zullen de kinderen 
meer ontdekken over aandrijfsystemen die in de ruimte worden 
gebruikt. 
Met behulp van ballonnen racen we van stuwkracht naar raket-
motoren. En tot slot…zien we het geleerde in de praktijk tijdens de 
lancering van een modelraket! (afhankelijk van weersomstandigheden).

3 workshops op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het VMBO onderbouwgebouw van Were Di. 
Prijs: € 32,50

jUMP Xl
Wil je salto’s en fantastische sprongen maken 
op de tumblingbaan en op de trampoline? 
onder professionele begeleiding ga jij jouw 
grens opzoeken en ook verleggen!  
Kom samen met jouw vriendje(s) en/of 
vriendinnetje(s) naar deze cursus en maak 
kennis met verschillende gave sprongen.

3 trainingen op dinsdag  
van 16.00 tot 17.00 uur  
in het sportgebouw van Were Di. 
Prijs: € 19,-

Blok 2
November 19 26

December 03 10

 
Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 
11 november 

Were Di             Academy
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blok 2

Were Di             Academy

Monkey Town! (10 december)
Elk blok van de Kids academy sluiten we af bij het leukste en spannendste 
indoor speelparadijs van Nederland! Er zijn gigantische klim- en klauter-
toestellen vol uitdagende tunnels. 
De kinderen worden rond de klok van 16.00 uur verwacht. onder begeleiding 
van de buurtsportcoaches mogen de kinderen vrij spelen tot 17.00 uur. 
Broertjes en/of zusjes mogen ook mee naar binnen tegen betaling 
van het peutertarief (€ 4,95). Vanaf 18 jaar is de entree gratis,  
dus kunnen ouders ook komen kijken.

Ninja for a Day
‘Beheerst’ vechten is de rode draad van deze workshop. Kinderen 
ervaren hoe het is om een echte Ninja te zijn! Na een warming-up 
leren ze, onder begeleiding van professionele docenten, uitdagende 
filmmoves. Dit gebeurt o.b.v. technieken zoals Freerunnen, Tricking 
en Martial arts. Kinderen zullen zien dat er heel wat bij komt kijken 
om een echte scene goed in beeld te krijgen!

LET OP! 2 trainingen (19 en 26 november)  
op dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur  
in het sportgebouw van Were Di. 
Prijs: € 29,-

judo
opkomen voor jezelf?
Tijdens de cursus werken kinderen aan de fysieke, 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vertrouwen, 
samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, 
discipline en heel veel plezier staan centraal. 
Met echte judomatten en complete judopakken 
toveren we de gymzaal om tot een dojo!  
jij komt toch ook?

3 trainingen op dinsdag  
van 16.00 tot 17.00 uur  
in gymzaal ’t Gegraaf in Valkenswaard.  
Prijs: € 19,-


