Activiteiten
Zomervakantie
2021

Inschrijvingen 4 t/m 12 jaar via:

https://www.bredeschooloostzaan.nl/inschrijven.php

Aanmelden 12 + op info@jongoostzaan.nl of via whatsapp Jong Oostzaan
0612810674. Dit vakantie programma is tot stand gebracht met en door
jongeren.

Aanbod via Brede school

Zomervakantie natuurochtenden (groep 3 t/m 8)
In de zomervakantie kan je weer naar de Vitaminebron komen want Juf
Annemieke van het Natuur & Milieu Centrum heeft altijd wel iets leuks en
interessants voor jullie. Deze zomer zijn het techniek en natuur activiteiten.
Jullie gaan een bloemenpersje maken en zoeken daar bloemen bij, eten uit
de natuur, de grond onderzoeken waar jullie over heen lopen, vuur maken
en er staan nog veel meer leuke buiten activiteiten op het programma!
Aanmelden per keer.
Waar
Wanneer
Hoe laat
Kosten

: De Vitaminebron
: woensdag 14-7, 21-7, 28-7, 4-8 en 11-8
: 10.00 uur tot 11.30 uur (max 12 kinderen per keer)
: € 2,00

Yoga
Samen bewegen, spelen, rekken, strekken en ontspannen. Voor
de allerkleinsten staat er samen met uw kind Yoga op het
programma, op een fijne manier even de aandacht voor elkaar te
hebben, de tijd te hebben en samen te genieten. De oudere
kinderen krijgen alleen de les. Kinderen leren te ontspannen, ze
ontdekken wat ze met hun lichaam kunnen doen en leren welke
bewegingsmogelijkheden er zijn.
Waar
: OFC
Wanneer : woensdag 28-7
Hoe laat :
09.30-10.30 uur 4 – 5 jaar (1 ouder/kind yoga)
10.45-11.45 uur 6 t/m 8 jaar
12.00-13.00 uur 9 t/m 12 jaar

Kosten : € 2,00

Maak kennis met voetbal
Jongens en meisjes doen jullie mee?! Hebben jullie ook naar het EK gekeken
en denk je nu wel “ik wil op voetbal”! Dan is dit een unieke kans om kennis
te maken met het voetbalspel.
De basis wordt gelegd met allerlei oefeningen met de bal en zal afgesloten
worden met een toernooi. Naast het leren van diverse technieken staat
plezier hebben in het sporten voorop!
Waar
: OFC
Wanneer : donderdag 19-8 (o.l.v. Cengiz Caglar/voetbalschool SoccerMind)
Hoe laat :
09.00-10.00 uur 4 t/m 6 jaar
10.30-12.00 uur 7 t/m 11 jaar
12.30-14.00 uur 12 t/m 16 jaar

Kosten

: € 2,00

Let op

: Neem zelf wat te eten en te drinken mee

Ninja academy
Op verschillende plekken rond Oostzaan zijn de laatste weken Samoerai
gezien. Het lijkt er op, dat ze een grote aanval op het dorp voorbereiden.
De keizer heeft opdracht gegeven een groep dappere ninja's op te leiden
om de dorpelingen te beschermen en de samoerai een lesje te leren. Wil
jij een echte ninja worden? Meld je dan snel aan!
Waar
: OFC
Wanneer : woensdag 18-8
Hoe laat :
09.30-11.00 uur 5 t/m 7 jaar
Kosten : € 2,00

De meidenclub (8 t/m 12 jaar en 13+)

De meidenclub (8 t/m 12 jaar en 13+)
Even meiden onder elkaar, lekker samen kletsen, knutselen, hapjes maken en alles leren
over make up en haren. Het gaat vooral om de gezelligheid. O.l.v. docent van Broeks Events
met hulp van meiden jong Oostzaan
Iedere dinsdagmiddag (behalve week 6) in de vakantie zijn jullie van harte welkom op het
terras van het ijsbaangebouw. Het gaat hier om losse lessen, daarbij is inschrijving wel
noodzakelijk.
Waar
: Het ijsbaangebouw
Wanneer : dinsdag 13-7, 20-7, 27-7, 3-8 en 10-8
Hoe laat : 14.00-15.30 uur 8 t/m 12 jaar, max 10 meiden per keer
Kosten : gratis

Sport & spel op de donderdag (groep 3 t/m 8 en 12+)
Komen jullie ook? Elke week is er wat anders te doen en staan er leuke spellen klaar! Lekker
samen sporten en spelen, plezier staat voorop! Het gaat hier om losse lessen, daarbij is
inschrijving wel noodzakelijk.
Waar
: Het ijsbaanterrein
Wanneer : donderdag 15-7, 22-7, 29-7, 5-8, 12-8

Hoe laat : 14.00-15.30 uur
Kosten : gratis
Donderdag 15-7 Duimen jullie voor mooi weer, want voor de 1e donderdag staan er waterspelen op
het programma. Trek je zwemkleding maar aan want je gaat nat worden.

Donderdag 22-7 Welke olympische sporten zijn er allemaal? Weet jij ze? Vandaag staan er een
aantal op het programma. Bij warm weer is er een aangepast programma.

Donderdag 29-7 Gaan jullie mee over de stormbaan? Er zijn ook andere spellen die je kunt doen.
Donderdag 5-8 Samen dansen en sporten. We maken er een afwisselende sport/spel en dans
middag van.

Donderdag 12-8 Ben jij een echte Robinson? Vandaag staan de spellen in het teken van Expeditie
Robinson. Wie van jullie is een echte Robinson?

Avondje varen in de polder (vanaf 10+)
Ga je mee varen in een echte legerboot waar 10 personen in
kunnen?! Hoe gaaf is dat! Dirk van rubberboottehuur.nl neemt jullie
mee op avontuur. Let op: zwemdiploma is een pre.
Waar
: Opstapplek krijg je nog te horen
Wanneer : vrijdag 13-8
Hoe laat : 19.00-21.00 uur

Boksen bij bij Kees Spanjaart
Op dinsdag- en donderdagavond kunnen jullie een les mee doen tijdens de boks
instuif bij Kees Spanjaart, melden bij het gebouw van de ijsclub. Alleen in week 1
t/m 4. Geen voorinschrijving nodig.
Waar

: Dojo bij het ijsbaanterrein

Dinsdag en donderdag 17.00-18.00 8 t/m 11 jaar
Dinsdag en donderdag 18.00-19.00 12 t/m 14 jaar
Proefles gratis. Een volgende keer € 3 per training! Of €13,75 per maand vooruitbetalen voor 2 keer oer week!

Aanbod via jong Oostzaan

Voor in de agenda: hou de facebook pagina en de Instagram pagina van
Jong Oostzaan in de gaten voor de volgende activiteiten:
Elke vrijdag chillen bij de ijsclub van 19.00-21.00 uur (week 1 t/m 4 van de vakantie)
Aanmelden 12 + op info@jongoostzaan.nl of via whatsapp Jong Oostzaan 0612810674

