
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 21 ( 11 april 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger,Heelys 

 

Heelys?  
De laatste tijd zijn de zogenaamde heelys (schoenen met wieltjes) in de mode. Een flink aantal 
kinderen rijdt daarmee in de school en in de klas. Dit zorgt voor onveilige situaties.  
Om deze redenen hebben wij ervoor gekozen dat de kinderen in school 
geen heelys meer mogen dragen.  
De kinderen mogen uiteraard wel op hun heelys naar school komen. Zij 
kunnen dan voor schooltijd bij de kapstok  hun gewone schoenen 
aandoen en de heelys in een tas doen. Wilt u daarom ervoor zorgen dat 
de kinderen  gewone schoenen bij zich hebben. 
Dit geldt ook voor het gebruik van skeelers. Skateborden zijn niet 
toegestaan. 
 

Voetbalclinic SV Capelle 
Vorig jaar heeft SV Capelle tijdens sport na school een leuke voetbalclinic gegeven aan alle kinderen 
van groep 3 tot en met 8 op de velden van SV Capelle. Dit jaar willen ze dit graag opnieuw doen en nu 
nog groter uitpakken dan vorig jaar. Veel jongens van de Veste hebben hier ook heel veel om gevraagd 
dus dat is heel leuk! 
 
Dit jaar zal de clinic plaatsvinden op woensdagmiddag 25 mei. Er zullen 2 ronden zijn: voor groep 
3/4/5 van 13.15-14.30 uur en dan groep 6/7/8 van 14.45-16.15 uur. 
 
Omdat de trainers van SV Capelle graag willen weten hoeveel kinderen er komen hangen er in de klas 
inschrijfformulieren. 
De reguliere sport na school van 25 mei komt dan te vervallen. De andere 2 sport na school 
momenten van 1 en 8 juni gaan uiteraard wel gewoon door! 
Deelname is uiteraard gratis. 

 
 

Waalwijk Sportief 
Op WaalwijkSportief vind je activiteiten van sportverenigingen en sportaanbieders in de 

gemeente Waalwijk. Via WaalwijkSportief kun je direct inschrijven om deel te nemen aan 

een sportactiviteit. 

Vanaf mei* worden de volgende gratis sportactiviteiten aangeboden: 

 

 Hengelsport / vissen. Hengelaarsvereniging ‘Maar Geduld Hebben’ uit Waalwijk. 

Cursus vissen met de vaste hengel. 

 Hardlopen.   Stichting Libertyrun Waalwijk. 

Hardloopwedstrijd door het centrum van Waalwijk. 

 Turnen.   Turnschool Alianza uit Waspik. 

Turnkennismaking voor jongens 

 Hockey.   Hockeyclub Waalwijk. 

Hockey ontdek ochtend. 

 Ballet.   Kunstencentrum Waalwijk. 

Proeflessen Pré-ballet  

*  Het aanbod kan afwijken door de tijd die is gelegen tussen inzending van dit overzicht 

en publicatie. Maar verenigingen plaatsen vaak nieuwe sportactiviteiten op de site. Dus 

kijk regelmatig op WaalwijkSportief. 
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Schrijf je als volgt in: 

 

Heb je al een account aangemaakt, klik dan aan de rechterkant van de site op ‘direct 

inloggen’. 

Wil je inschrijven, maar je hebt nog geen account? Maak dan eerst een account aan. Klik 

op de button ‘aanmelden account’, vul je gegevens in en bevestig de e-mail die je 

ontvangt. Daarna kun je inschrijven. 

 

Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport proberen, kijk dan 

regelmatig op www.waalwijksportief.nl  voor het aanbod aan gratis 

sportkennismaking. 

 

http://www.waalwijksportief.nl/

