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On Stage Dance Workshops 

Na de On Stage Dance Competition willen we dansers 
een workshopdag aanbieden met verschillende 
topdocenten zoals Malik Zaryaty en Shauni Vandeput in 
verschillende stijlen (Jazz, Modern Fusion, HipHop en 
Girly). 
De Workshops gaan door in de Sporthal Nahon op zondag 
1 maart 2020 en zijn geschikt voor dansers vanaf 14jaar. 
Meer info en inschrijven via deze link. 
 
Opgepast, beperkt aantal plaatsen! 

 

 

 

Aankomende stages 

Sport en opleiding vzw organiseert verschillende 
stages tijdens de Krokusvakantie: 
 

STAGE DATA 

Kleuterstage 24/02 - 28/02 

Competitiestage 24/02 - 28/02 

Paardrijstage    24/02 - 28/02 

Skistage 21/02 - 29/02 

 

Meer informatie en inschrijven via onze website 

 

Naschoolse Ropeskipping 

Kinderen van de de Sint-Annaschool in 

Duisburg kunnen deelnemen aan een 

nieuwe naschoolse activiteit op dinsdag: 

Rope skipping. Tijdens deze lessen komen 

er verschillende vormen van rope skipping 

aan bod: single rope, double dutch, 

Chinese wheel, speed en doubles, 

freestyle... ) We beginnen uiteraard met de 

makkelijkere vormen en deze worden 

telkens aangepast aan het niveau. 

 Afsluiten doen we op een leuke manier 

zoals vb tikkertje in het groot touw, een 

wedstrijdje… 

Inschrijven kan hier. 

  

Skistage 

Tijdens de laatste week van februari trekken een 15-tal 

kinderen voor de allereerste keer met Sport & Opleiding vzw 

naar het buitenland. We gaan namelijk skiën in Oostenrijk! Wij 

kijken alvast enorm uit naar deze week vol skiplezier maar 

uiteraard ook leuke avondactiviteiten zoals STEM, leren over 

lawines, sport & spel enz… Wil je ons sneeuwavontuur 

volgen? Hou dan zeker onze facebookpagina in de gaten!  

 

www.sportenopleiding.be 

info@sportenopleiding.be 
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