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NATIONALE
BUITENSPEELDAG
Op 8 juni is de nationale buitenspeeldag.
Tijdens deze dag organiseert buurtsport, in
samenwerking met allerlei sportverenigingen,
een sportdag speciaal voor peuters en
kleuters!
Deze zal worden gehouden op de velden van
SV Oosterwolde van 14.30 tot 16.30 uur.

N381 HEALTHY WALK
Op zondag 15 mei staat de N381 Healthy Walk
gepland. Tijdens dit evenement zijn er
verschillende wandel- en hardlooptochten
vanuit Donkerbroek en Oosterwolde. Voor
kinderen is er een leuke wandelroute waarin er
stickers verzameld moeten worden om de
prinses te redden! Deze route is 5 kilometer
lang en start om 14.30 uur in Donkerbroek.
De opbrengsten komen allemaal ten goede
aan het goede doel: Rotary Healthy Kids
Ooststellingwerf. Via dit project komt het geld
weer ten goede aan de stimulatie van een
gezonde levensstijl van de kinderen uit onze
gemeente!

NSA IN MEI
Er zijn een boel naschoolse sportactiviteiten in
mei. O.a. freerunning, hindernisslagbal en
unihockey! Opgeven kan via
www.scala4kids.nl
Scrol naar onder om de flyer te zien met
specifieke informatie over data, tijden en
locaties.
Buurtsport Ooststellingwerf

Meer info is te vinden in de flyers op de
volgende pagina's.

WIST JE DAT?
Buurtsport een eigen Facebook en YouTube
kanaal heeft? Blijf op de hoogte van komende
sportieve evenementen in de gemeente en
vind leuke beweegvideo´s om thuis aan mee te
doen!

www.scala-welzijn.nl/buurtsport

BuurtsportOoststellingwerf

Activiteiten voor
groep 1 t/m 8

Naschoolse
sportactiviteiten mei

Wanneer

Doelgroep

Activiteit

Appelscha 10 mei, 15.00 - 15.45
Appelscha 10 mei, 15.45 - 16.30

groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

(uni)hockey
gymzaal de
hindernisslagbal Riemsloot

Haulerwijk 17 mei, 15.00 - 15.45
Haulerwijk 17 mei, 15.45 - 16.30

groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

(uni)hockey
sporthal
hindernisslagbal sportcentrum

Oosterwolde 17 mei, 16.30 - 17.15

groep 3 t/m 8

freerunning

Donkerbroek 24 mei, 14.30 - 15.15
Donkerbroek 24 mei, 15.15 - 16.00

groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

gymzaal de
Toekan
(uni)hockey
gymzaal
hindernisslagbal Donkerbroek

Oosterwolde 24 mei, 16.30 - 17.15

groep 3 t/m 8

freerunning

Makkinga 31 mei, 15.00 - 15.45
Makkinga 31 mei, 15.45 - 16.30

groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

gymzaal de
Toekan
(uni)hockey
gymzaal
hindernisslagbal Makkinga

Oosterwolde 31 mei, 16.30 - 17.15

groep 3 t/m 8

freerunning

gymzaal de
Toekan

Geef uw kind op! www.scala4kids.nl
Vragen? Neem contact op via één van de kanalen onderaan

De activiteit freerunning
is gratis en wordt verzorgd door Eijer
Producties.
Kijk voor meer informatie over de sport
op www.eijerproducties.nl

Inschrijven via de website
www.scala4kids.nl
Buurtsport Ooststellingwerf

buurtsportooststellingwerf

Buurtsport Ooststellingwerf

Contactgegevens
buurtsportcoach Jornt
06 46 13 46 41
jvisser@scala-welzijn.nl

