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Verjaardagsfeestjes 

Een verjaardagsfeestje in het thema 

wetenschap & sport? Dat kan met Sport 

en Opleiding vzw! Wij organiseren een 

namiddag vol leuke en leerrijke 

activiteiten en spelletjes. Voor meer 

informatie kan u terecht op de website. 

 

 

Aankomende stages: herfst & kerst 

Sport en opleiding vzw organiseert maar liefst 8 stages tijdens de herfst- en 

kerstvakantie: 

 
Herfstvakantie van 29/10 tot 2/11 (5 dagen – 1/11 ook les!):  

Overijse -  Sint-Martinus NAON 

• Speciale gevechtsportstage met gordel overgangen  

• Gevechtsportstage : initiatie Jiu-Jitsu, Tang Soo Do, Judo, Boks  voor 

iedereen (vanaf 6 jaar)  

• Franse taalstage : Thema theater (vanaf 7 jaar)  

• Kleuterstage : sporten en knutselen (enkel 3de kleuterklas)  

Kerstvakantie van 24/12 tot 28/12 (4 dagen – 25/12 geen les): 

• Gevechtsportstage : initiatie tot  competitie (voor iedereen vanaf 6 

jaar)  

• Dansstage  

• Kleuterstage : (vanaf geboortejaar 2015)  

Kerstvakantie van 24/12 tot 28/12 (4 dagen – 1/1 geen les)  

• Kleuterstage : (vanaf geboortejaar 2015)  

Inschrijven via https://www.sportenopleiding.be/sport-stages  

 

 

NIEWE PROJECTEN!  

Met Sport en Opleiding zijn we voortdurend bezig met het bedenken van nieuwe activiteiten en stages. Deze maand hebben 

we de eerste stappen gezet in het ontwikkelen van enkele nieuwe projecten: 

 

- Skistage: In de toekomst willen we een stapje verder gaan in onze stages door een skivakantie te organiseren voor 

kinderen. Hiervoor willen we graag pijlen naar jullie interesse, dit kan via de enquête op onze website. 

 

- Kleuteracademie: Activiteiten voor kleuters zijn schaars in de druivenstreek. Daarom willen we voor de kleuters 

wekelijks een activiteit op zaterdag organiseren waarbij de kleuters knutselen, sporten en spelletjes spelen. Deze 

activiteiten starten in januari. 

 

- Nieuwe naschoolse activiteiten: We willen onze naschoolse activiteiten uitbreiden met enkele nieuwe activiteiten zoals 

knutselen en paardrijden! 

 

Opleiding RVO 

Met Sport en Opleiding volgden we onlangs een opleiding van RVO-

society, om via nieuwe technieken wetenschap en jongeren dichter bij 

elkaar te brengen. Dit was een ideale opleiding om nieuwe ideeën op te 

doen om te integreren in onze naschoolse STEM-activiteiten en 

wetenschapsstages. Wij zij in elk geval al enthousiast over de nieuwe 

proefjes en experimentjes!  

 

 

 

 

www.sportenopleiding.be 

info@sportenopleiding.be 
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