Kom in beweging!

www.kineto.nl
Aanmelding geopend
op D.V. 25 september
om 19.00 uur!

September 2020
Dag leerlingen van de Eben Haëzerschool in Teuge en Apeldoorn,

Jullie kunnen samen met vrienden en vriendinnen weer lekker met KINETO activiteiten meedoen.
Dat is goed voor je conditie van lichaam en geest en bovendien erg leuk. Wel even overleggen
thuis…..

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

Dynamic Tennis
Je krijgt in de periode oktober t/m februari elke maandagmiddag tennisles van een
gediplomeerde docent: Jan Schonewille. Na een 10-tal lessen kun je al aardig tennissen
(enkel- en dubbelspel). Met deze nieuwe sport, Dynamic tennis, kun je ook thuis aan de
slag, op straat of op een asfaltveldje.

Schaken
De Eben Haëzerschool gaat online schaken (www.chessity.com) aanbieden aan leerlingen
van groep 5 en 6. Schaak-enthousiastelingen in groep 5 t/m 8 kunnen via Kineto meedoen
met de Apeldoornse scholencompetitie (www.vcsc.nl). Op dit moment is het in verband met
Corona nog niet duidelijk of de scholencompetitie dit seizoen doorgaat.

Avondvierdaagse
Als Kineto willen wij ook dit jaar weer meedoen aan de avondvierdaagse van Beekbergen. De
afstand die wij per avond lopen is 7 km. Aanmelden kan pas medio april 2021. Bij voldoende
animo willen we ook meelopen in De Vecht.

KARTREKKERS GEZOCHT!!
Wegens het vertrek van een aantal bestuursleden aan het einde van dit
seizoen, is Kineto dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die het leuk
vinden om activiteiten voor de kinderen te organiseren en plannen voor de
toekomst te maken. Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een sport of
andere activiteit willen organiseren. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Arjen Lambers, Erna Kraaijeveld, Tineke Dekker of Marcel van
As.

Dag

Kosten

Activiteit

Tijd

Locatie

Docent

Doel-groep

Za

€ 29,50
per
kwartaal

Scouting

14.00 –
16.30 uur

Scoutinghonk
Oude
Apeldoornseweg
49 Apeldoorn

Marjolein
Haazebroek
Daan Roelofs
Erwin Wilbrink
Ronald van
Rijswijk
Jan-David van As
Michiel Kerpel
Joanne Wilbrink

Groep
6 en 7

Ma

€ 29,50
per
kwartaal

Dynamic Tennis

15.45 –
16.45 uur

Sporthal WSV
Voorwaarts 450
oktober-februari

Jan Schonewille

Groep 5 t/m 8

Arjen Lambers, Erna Kraaijeveld, Tineke Dekker en Marcel van As

