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 Activiteitenladder 

 Musselkanaal/Mussel 
Zomervakantie – herfstvakantie 2019 

Let op! 

 Deelname is voor eigen risico, als een activiteit uitvalt wordt je op 

de hoogte gebracht via school. Indien u niet wilt dat er film- of  

geluidsopnames worden gemaakt van uw kind, geef dit dan door aan  

Jeroen van Renen: j.vanrenen@welstad.nl. 

 

 

 

 

 Voor vragen of informatie over alle activiteiten op deze ladder: 

  Buurtwerker Sport    Lint  

  Jeroen van Renen    Johan Haandrikman 

  j.vanrenen@welstad.nl    j.haandrikman@welstad.nl 

  06-36594836                     06-36536764 

Sporten  

     Elke dinsdag in Mussel! 

Voor wie:  Groep 3 t/m 8  

Waar:  Sporthal de kolk 

Hoe laat:  15.30 — 16.15 uur: groep 3 t/m 5 

  16:15 — 17:00 uur: groep 6 t/m 8 

Wanneer:  

10 september:    James Bond spel   

17 september: Levend tafeltennis  

24 september: Allesbal 

1 oktober:  3 vakken spel  

8 oktober:  Trefbal 

15 oktober:  Hindernis slagbal  

 

 

    Spelweek in het zonnetje! 

In de laatste week van de zomervakantie heeft wederom de jaarlijkse spel-

week plaatsgevonden. Het was volle bak, want bijna 80 kinderen hadden zich 

dit jaar aangemeld. Door de hulp van een fantastische groep vrijwilligers is het 

gelukt om de week weer in goede banen te leiden en de kinderen een mooie 

en gezellige week te laten ervaren, bedankt hiervoor! Daarnaast willen we alle 

verdere betrokkenen, externe organisaties en ouders bedanken voor de hulp 

en medewerking. Tot volgend jaar! 

  K!DSCLUB!  

Elke woensdag gezellig samen  

bezig zijn, elke week iets anders! 

Voor wie:   Alle kinderen vanaf  4 jaar 

Waar:   Lint, aan de Willem Diemerstraat 7 

Hoe laat:   14.00 — 15.30 uur 

Opgave:  Niet nodig, tenzij anders vermeld 

Kosten:  Geen, tenzij anders vermeld 

Wanneer: 

11 september:     Verassing 

18 september: Vrolijke deurhanger 

25 september: Herfstmiddag 

2 oktober:  Schelpen ketting  

9 oktober:  Toveren met lijm 

16 oktober:  Spellenmiddag  

23 oktober:  Ina is jarig! 

  Sporten  

       Elke woensdag in Musselkanaal! 

Voor wie:  Groep 3 t/m 8  

Waar:  Sporthal de Veenhorst 

Hoe laat:  14.15 — 15.00 uur (nieuwe tijd!) 

Wanneer:  

11 september:     James Bond spel   

18 september: Levend tafeltennis  

25 september: Allesbal 

2 oktober:  3 vakken spel  

9 oktober:  Trefbal 

16 oktober:  Hindernis slagbal  

 

   Mfa Lint    Sportteam Welstad 

KnoalPower! 

Heb je overgewicht en ben je tussen de 6 en 16 jaar? Dan is KnoalPower 

iets voor jou! KnoalPower is een programma dat kinderen uit de omgeving 

van Musselkanaal helpt om overgewicht onder controle te krijgen. KnoalPo-

wer wordt kosteloos aangeboden en is een samenwerkingsverband tussen 

GGD Groningen, de kinderfysiotherapeut, de diëtiste en de sportcoach. 

 

Wat ga je doen? 

Je gaat in een groepje met andere kinderen op een leuke manier bewegen. 

Ook wordt gekeken hoe jij jouw voedingspatroon kan veranderen. Samen 

met een fysiotherapeut, een diëtist en een sportcoach ga je aan de slag! Ook 

je ouders spelen ook een belangrijke rol in het behalen van de doelen. 

 

Hoe lang duurt het? 

KnoalPower duurt ongeveer 3 maanden. Na 6 maanden is er weer een con-

tact-moment om te kijken hoe het programma in het dagelijks leven is  

opgepakt en wat je hebt bereikt. 

 

Geef je op! 

Doe jij ook mee? Aanmelden kan via de schoolarts, jeugdarts, huisarts,  

kinderarts of de jeugdverpleegkundige, via mail te bereiken: 

anita.Lamberts@ggd.groningen.nl. 
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