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  INFO 2                                                            WOENSDAG 6 oktober 2021 

 

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten. 

WEEK 40  4 OKTOBER T/M 10 OKTOBER 

Woensdag  6 oktober ‘s morgens Start Kinderboekenweek 

‘s morgens Afsluiting Kinderpostzegelactie 

‘s middags INFO op internet 

    

WEEK  41  11  OKTOBER T/M 17 OKTOBER 

 11 oktober  Sluiting vragenlijsten 

 13 oktober 8.45-10.15 Feestdag uitreiking Daltonlicentie en opening 
Groene plein; Kanjerdag 

     

WEEK 42  18 OKTOBER T/M 24 OKTOBER 

HERFSTVAKANTIE 

WEEK  43  25 OKTOBER T/M 31 OKTOBER 

Woensdag  27 oktober 8.30 Luizenpluizen 

   Groep 4 naar Bouwfink boerderij.  

Donderdag 28 oktober ’s morgens Bag2School tassen voor de school inleveren. 

WEEK  44  1 NOVEMBER T/M 7 NOVEMBER 

Woensdag 3 november  INFO 3 op internet 
Nationaal schoolontbijt 

    

 
 

 

 

 

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
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NIEUWE LEERLINGEN 

We hebben op 6 en 8 september 2 nieuwe leerlingen mogen begroeten in groep 1a/2a en 

1b/2b, te weten Zoë Belt en Marin Eggink. We hopen, dat ze zich snel thuis voelen en wensen 

hen een fijne tijd bij ons op school. 

 

OUDERGESPREKKEN   

Als school vinden we het belangrijk om een aantal keren per jaar met ouders over de 

ontwikkeling van hun kind te spreken. Hiervoor hebben we de volgende vier 

gespreksmomenten in het jaar: 

Start van het jaar: het omgekeerde oudergesprek. Dit is een verplicht gesprek voor alle ouders 

waarbij de ouder het gesprek start a.h.v. de vragenlijst die vooraf gestuurd is. 

In november: een voortgangsgesprek. Dit is een facultatief gesprek; dat betekent dat de 

leerkracht de ouder kan uitnodigen en de ouder kan zich inschrijven als er vragen zijn over de 

ontwikkeling van het kind 

In februari/maart: het eerste portfolio/rapportgesprek. Dit is een verplicht gesprek voor alle 

ouders. Hier wordt het rapport besproken en de voortgang van de ontwikkeling. Voor groep 8 

wordt dan het definitieve schooladvies gegeven; hierbij is het kind ook aanwezig. Kinderen in 

groep 6 en 7 mogen bij het gesprek aanwezig zijn. 

Einde schooljaar: het tweede portfolio/rapportgesprek. Dit is een facultatief gesprek voor de 

groepen 1 t/m 5 en 8. Voor de groepen 6 en 7 is deze verplicht; er wordt een eerste advies 

gegeven voor uitstroom naar het V.O. Het kind is hierbij aanwezig. 

 

KINDERBOEKENWEEK ACTIE 

Edukans en My Book Buddy slaan de handen ineen om wereldwijd lezen te stimuleren. Tijdens 
de Kinderboekenweek 2021 met thema ‘Worden wat je wil’ worden Nederlandse 
basisschoolleerlingen uitgedaagd om zoveel mogelijk (voor) te lezen én geld op te halen 
voor My Book Buddy bibliotheken voor kansarme leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden. Edukans doneert uitwisbare schriften zodat ze ook kunnen schrijven.  
Bezoek hiervoor de actiepagina op de My Book Buddy website.  
De basisschool van uw kind doet ook mee aan deze actie. De campagne start op 6 oktober en 
eindigt op 17 oktober.  
Met een speciale sponsorkaart in de vorm van een boekenlegger én boek gaan kinderen langs 
bij familie, vrienden, buren en kennissen. In ruil voor een kleine bijdrage vertellen zij over het 
boek of lezen zij een stukje voor uit hun favoriete boek. We stimuleren hiermee de 
leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen.   
En ondertussen doen zij ook iets voor een ander. Het geld dat wordt opgehaald wordt gebruikt 
om in Afrika kinderbibliotheken op te zetten en om kinderen te voorzien van duurzame en 
uitwisbare schriften. Daarmee stimuleren we de lees- én schrijfvaardigheid van kinderen in 
ontwikkelingslanden.   
Zodat ook zij kunnen worden wat ze willen!  
Doet u ook mee?  
 

 

KANJERTRAINING 

In deze info verteld groep 7 wat we gedaan hebben met de 

kanjerlessen. We hebben verschillende kanjervertrouwensspelletjes 

gedaan. Eentje pakken we hier uit.  

We hebben de cirkel van vertrouwen gedaan. Dit betekent dat 

iedereen in een cirkel staat en eentje in het midden. Hij of zij loopt met 

de ogen dicht rechtdoor totdat hij of zij bij een persoon komt. Die draait 

hem rustig om en stuurt deze een andere kant op. Dit moet je wel 

durven en dit kunnen we ook al heel goed. 

Groetjes groep 7.  

http://www.mybookbuddy.nl/actie-kinderboekenweek
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DALTONLICENTIE/GROENE PLEIN OPENING/KANJERLESSEN EN ….VERRASSING. 

Woensdag 13 oktober is er bij ons op school een heuse feestdag. We starten met de 

Kanjerlessen van 8.45-10.15 uur. 

Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 krijgen in gemixte groepjes Kanjeroefeningen 

aangeboden door iedere leerkracht. 

Daarna volgt om 10.30 uur de officiële opening van het Groene plein en de overhandiging van 

de Daltonlicentie in de vorm van een Daltonbord. 

Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om de officiële overhandiging van het Daltonbord en de 

opening van het Groene Plein bij te wonen. U kunt zich bij de groep bij het ingangshek aan de 

Vergouwlaan voegen. 

Na deze opening gaan de kinderen spelen en zijn er verrassingen te ontdekken. 

Om 13.30 uur is er voor alle belangstellenden gelegenheid om op het plein en in de klassen te 

kijken onder het genot van een kopje koffie/thee. 

 

GEZONDE SCHOOL EN FRUIT/LUNCH AFSPRAKEN 

TRAKTATIES 

De traktaties hoeven niet meer in een gesloten verpakking. 

Wel zouden we u willen vragen rekening te houden met de keuze van de traktatie: 

- Houd de traktaties klein en bescheiden. (geen grote cadeaus) 

- Zoveel mogelijk verantwoord en gezond.  

Wij zijn een school met het Vignet Gezonde School en wij zouden het erg waarderen als u daar 

rekening mee houdt 

Diezelfde vraag willen wij ook over de lunch stellen: wilt u alleen een broodje met eventueel 

extra fruit meegeven. Het is echt niet nodig dat de kinderen snoep en koek tijdens de lunch 

krijgen. Het is juist enorm gezond om zo weinig mogelijk zoetproducten te eten op een dag. 

Wij hopen op uw begrip en meewerking. 

 

BAG TO SCHOOL 

Wij willen u graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie. Wij hebben via 

de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie 

opgezet om extra geld in te zamelen voor de Oudervereniging van De 

Kwinkslag. Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt 

zetten voor onze actie door een plastic zak te vullen met de oude nog 

bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Wij krijgen 30ct/kg!!! 

Meer inzamelen is meer verdienen. Vraag uw buren, familie of buurt 

zodat wij zoveel mogelijk kunnen verdienen! Wat mag er in de zakken: Schone kleding 

(zowel baby, kinder als volwassen ), schoenen (per paar, aan elkaar geknoopt of met 

tape ), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en 

ceinturen.  

Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet 

ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie 

over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

Direct na de herfstvakantie t/m donderdag 28 oktober mogen de zakken voor de school 

ingeleverd worden.  

Breng uw zakken alstublieft naar school en help ons om samen een fantastische inzameling 

neer te zetten! 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 
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RABO CLUBSUPPORT 
De Oudervereniging heeft onze school aangemeld bij de RaboClubSupport. Clubs en 
verenigingen kunnen zich inschrijven. Met Rabo ClubSupport wordt de winst gevierd. De echte 
winst van clubs, stichtingen en verenigingen is mensen samenbrengen, talenten benutten, een 
sociaal netwerk opbouwen en elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. 
Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geeft de Rabobank als 
coöperatieve bank ieder jaar een deel van de winst aan verenigingen door in het hele land. 
Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen; onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. 
Na inschrijving en bevestiging van deelname, kan er met de aangeboden promotiematerialen 
campagne gevoerd worden om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De stemperiode 
loopt vanaf heden tot 25 oktober 2021. 
Wij vragen onze ouders om zoveel mogelijk op de Kwinkslag te stemmen. 
Op de site van Rabo ClubSupport kunt u zien dat de Kwinkslag deelneemt en waarvoor we het 

geld nodig hebben. Als je lid bent van de Rabobank, krijg je automatisch een uitnodiging om te 

stemmen. 

 

  

DALTON: ZELFSTANDIGHEID 

Op onze Daltonschool zijn er vijf DOP-groepen, dit zijn Dalton Ontwikkelplan Groepen. Deze 

groepen hebben elk de verantwoordelijkheid voor één van de Daltonkernwaarden: 

zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, samenwerken en reflectie. Op de 

info zullen de DOP-groepen hun bezigheden terugkoppelen, zodat jullie als ouders ook op de 

hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen op school op het gebied van Dalton. De eerste DOP-

groep aan het woord is de DOP-groep zelfstandigheid:  

 

We zijn op school bezig met het verder ontwikkelen van de pijler zelfstandigheid. De kinderen 

werken wekelijks met een taakbrief. Hierop staat beschreven welke lessen en taken ze voor de 

hele week hebben. Deze plannen ze in op de taakbrief en hiermee kunnen ze aan het werk 

tijdens de Daltontijd. Daarnaast werken de kinderen bij ons op school aan ik-doelen. Dit zijn 

doelen die de kinderen zelf kunnen stellen, zoals bijvoorbeeld het leren van de tafels of doelen 

gericht op de werkhouding. Deze worden ook weergegeven op de taakbrief. Op school werken 

we ook met de kiesbak. De kinderen kunnen 15 minuten per week de kiesbak kiezen waarbij ze 

zelf een activiteit naar keuze mogen doen (zoals lego, tekenen/knutselen, Chromebook).   

 

Samen met de DOP-groep (Zelfstandigheid) zijn wij bezig met het verbeteren van de taakbrief. 

Hierbij kijken we naar de ik-doelen die op de taakbrief staan, maar ook naar de doorgaande lijn 

hiervan binnen de school. We willen er samen voor zorgen dat de kinderen op een fijne manier 

kunnen werken met de taakbrief. We kijken ook naar het plannen van de kiesbak en 

doelenspellen, zodat kinderen ook dit zelfstandig kunnen doen.  

 

IDENTITEIT 

Op woensdag 22 september kwamen we samen op het 

leerplein voor de startviering van het schooljaar. Het 

thema was dit jaar: ‘Samen één geheel’. De kinderen 

hebben dit ook door middel van puzzelstukken 

uitgebeeld. Iedere klas is een puzzelstuk op zich, maar 

samen vormen we één grote puzzel.  

 

Tijdens onze identiteitsvergadering hebben we besloten 

om voor het eten altijd te beginnen met het kruisteken 

en een gebed.  
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MUZIEK 

Muziek juf Donna die bij ons muziekles geeft wenst een keyboard bij ons op school. Wie heeft 

er thuis een ongebruikt keyboard staan? 

Wij houden ons aanbevolen. 

 

GOUDEN WEKEN 

Afgelopen 15 september hebben Noreen en Senn de presentatie van de Kanjeroefeningen die 

tijdens de Gouden Weken geoefend zijn op zich genomen. Van alle groepen zagen wij 

verschillende Kanjeroefeningen voorbijkomen op het podium.  

Noreen en Senn, bedankt voor de mooie presentatie. 

 

OPROEPJE 

Is er een ouder die ons kan helpen met het repareren van leesboeken? 

Het mag op school, maar het kan natuurlijk ook thuis gedaan worden. 

U mag zich bij Ingrid Heins melden. 

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

Woensdag 3 november gaan we op school ontbijten. De kinderen moeten hun eigen bord, 

lepel, mes en beker meenemen. (Voorzien van naam) 

De kinderen van groep 3 gaan op die dag ontbijten bij Boer Bouwhuis aan de Kronkelweg te 

Slagharen. We zoeken nog 2 ouders die mee willen voor de begeleiding. 

 

 

ACTIVITEITEN SPORTSERVICE GROEP 

Hieronder ziet u enkele activiteiten waar kinderen aan mee mogen doen. Voor verdere 

informatie kunt u kijken op: www.gewoonactief.nl of www.sportservice-groep.nl  

   

VERKIEZINGEN GMR-lid 

In de bijlage vindt u een verkiezingsoproep voor een GMR lid. U kunt meer informatie in deze 

extra brief vinden.  

http://www.gewoonactief.nl/
http://www.sportservice-groep.nl/
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VOORSTELRONDJES 

 

Hallo, mijn naam is Ashley en ben 18 jaar. Ik doe de opleiding 

onderwijsassistent en volg deze op het Alfa-College in Hardenberg. Dit 

schooljaar loop ik drie dagen in de week stage in groep 6. Zelf heb ik hier 

altijd op de Anton Geerdes School gezeten en vind het dan ook leuk dat ik 

hier nu mag stagelopen.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn vriendinnen af te spreken en 

leuke dingen te doen.  

Ik heb er erg veel zin in het schooljaar!  

 

Hallo, ik ben Wesley en ik ben 18 jaar. Ik zit in het tweede jaar van de 

Katholieke PABO in Zwolle en loop het eerste half jaar stage in groep 7. 

De tweede helft van mijn stageperiode zal ik te vinden zijn in de 

onderbouw. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en ben ik 

werkzaam in een recreatieteam op een camping. Ik heb enorm veel zin om 

stage te lopen op KBS de Kwinkslag en hoop hier veel te leren!  

 

 

Hoi! Ik ben Sam en ik ben 18 jaar oud. Ik zit momenteel in het laatste 

jaar van de opleiding onderwijsassistent. Als alles goed verloopt, haal 

ik aan het eind van mijn studiejaar mijn diploma. Ik ben te vinden in 

groep 3 waar ik aankomend jaar veel hoop bij te dragen en te kunnen 

leren!  

 

 

Hallo, mijn naam is Marit en ik ben 18 jaar. Ik zit in het tweede jaar van 

de PABO. Ik loop het eerste half jaar van dit schooljaar stage in groep 8. 

Het tweede schooljaar zal ik naar de onderbouw gaan. In mijn vrije tijd 

houd ik ervan om samen met mijn vriendinnen leuke dingen te doen en 

lekker op het terras te zitten. Ik heb erg veel zin in dit schooljaar en 

hoop hier veel te leren! 

 

 

 

Hallo, mijn naam is Maaike en ik ben 19 jaar. Ik zit in het eerste jaar van 

de PABO in Zwolle. Het eerste half jaar ga ik stagelopen in groep 1/2 B. 

In mijn vrije tijd voetbal ik graag. Verder geef ik samen met mijn zus al 

jaren turnles en sinds kort geef ik ook zelf dansles. Ik heb ontzettend veel 

zin om aankomend jaar op deze leuke school aan de slag te gaan! 
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BIJLAGE: 

Trefwoord Thema ‘Wie ben ik’ 

Flyer KC Centrum (korfbal) 

Minidisco 
Junior energiecoach  
Verkiezingsoproep GMR 
 
 
 
 

 
 

 

 

KIDSPRAAT 
 

Mama was ziek 
Ze moet overkotsen 
 

 

  
 

 

 

 

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan 

aan om uw kind in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen. 
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Trefwoord 2021-2022 thema 1-3 Slim / onderwijsbureau Meppel/ TK 

inspirators voor betekenisvol onderwijs 

 

 

 

Slim 
 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 27, aflevering 1, thema 3 (4-29 okt. 2021) 

 

In Trefwoord bedenken de kinderen in de drie weken rond de herfstvakantie bij het thema 

‘Slim’ wie of wat slim is. 

 

Slim met hoofd, hart en handen 

Slim… dat heeft toch te maken met een hoog IQ en soepele, getrainde hersens? Gelukkig speelt niet alle 

slimheid zich af in de bovenkamer. Kinderen kunnen ook in praktisch opzicht heel slim zijn: wat hun 

ogen zien, kunnen hun handen maken. En minstens zo belangrijk is de sociale intelligentie, zodat een 

kind zich goed kan handhaven in een groep.  

In dit thema ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren slim kunt zijn 

en dat het om meer gaat dan alleen je denkvermogen. Ook al doet onze moderne 

samenleving met z’n computers, slimme thermostaten en algoritmen vooral een 

beroep op onze brains. Bij de vraag wat echt belangrijk is in het leven en wie je 

daarbij als voorbeeld neemt, heb je aan je IQ alleen niet genoeg. 

 

Wijs als Salomo 

Het bijbelverhaal in dit thema gaat over de jonge Salomo die zijn vader David opvolgt als koning van 

Israël. Hij mag van God een wens doen. Een slimme jongen vraagt dan meteen om macht en rijkdom. 

Salomo echter vraagt om een opmerkzame geest en de gave om onderscheid te maken tussen goed en 

kwaad. Zo’n wens getuigt van wijsheid en met zo’n koning kan God wel wat. Hij geeft Salomo wat hij 

vraagt. En schenkt hem als bonus ook nog eens roem, rijkdom en macht.  

Kent u het verhaal over de twee vrouwen die bij Salomo komen en beiden beweren dat ze de moeder 

zijn van een baby? Koning Salomo moet rechtspreken. Hij stelt voor om het kind doormidden te hakken; 

dan hebben ze allebei tenminste iets. Waarop één van de vrouwen meteen roept: ‘Nee! Geef het kind 

dan maar aan haar!’. Deze hartenkreet is voor koning Salomo het bewijs dat zij de echte moeder is.  

 

Wijsheid 

Met de verhalen over Salomo komen we van ‘slim’ naar ‘wijs’.  

Wijsheid is al eeuwen lang heel belangrijk. Als we voor moeilijke vragen komen te 

staan, gaan we graag naar wijze mensen om hen om raad te vragen. Het kan je 

eigen vader of moeder zijn of iemand anders in uw buurt.  

Met elkaar hebben we wijsheid verzameld, vaak in spreuken. U kent vast wel een 

tegeltjeswijsheid. De spreuk hiernaast is toevallig van koning Salomo.  

Kinderen doen je ook verbaasd staan om hun wijsheid of slimmigheid. Let maar eens op. 

 

Gezond verstand 

Gezond verstand, gevoel voor de mensen om je heen en een portie wijsheid om de juiste keuzes te 

kunnen maken, dat is de mix die we in dit thema met de kinderen gaan verkennen. Een lesje wijsheid! 

Voor thuis zijn er heel leuke ideeën te vinden op de website voor ouders www.geloventhuis.nl. Daar staat 

men in deze periode ‘heel toevallig’ ook stil bij ‘Wat is wijsheid?’. Kijk maar eens. 

http://www.geloventhuis.nl/


De volgende ronde start 8 oktober.
Doe gratis mee!

superleuk spel voor het hele gezin
Bespaar energie én geld met een

Ga op lampenjacht, stekker-expeditie en meer in een spel van vijf weken.
Praktisch, leuk en leerzaam: www.juniorenergiecoach.nl

www.juniorenergiecoach.nl

Het gratis spel Junior Energiecoach daagt jou en je gezin (kinderen ca. 
7-12 jaar) uit. 5 weken lang 15-30 minuten per week. Met challenges, 
winacties, puzzels, spelletjes en proefjes ontdek je waar jullie kunnen 
besparen. Wedden dat jij straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’

Schrijf je uiterlijk 3 oktober in op onze website.
In de week van 4 oktober krijg je van ons het startpakket.
We beginnen op 8 oktober.

Welke apparaten slurpen de meeste stroom?
Hoeveel lampen branden er in jouw huis?

Bespaar energie én
geld met een superleuk spel

Ik vind Varkentje Rund leuk.

Ik vind geheime opdrachten en challenges leuk.

Ik vind bezig zijn met energie leuk.

Ik vind winacties leuk.

Ik vind woordzoekers, breinbrekers en andere puzzels leuk.

Ik vind interessante en slimme weetjes over energie leuk.

v x

Ja N
ee

Junior Energiecoach Test

Met deze speciale kennismaking kun je al een beetje 
meedoen met Junior Energiecoach. En als je hieronder 
meer dan twee keer "Ja" antwoordt, dan vind je het vast 
leuk om echt mee te gaan doen. Geef je dan snel op via 
www.juniorenergiecoach.nl



Opdracht: Expeditie-Stopcontact?

Hoeveel stopcontacten hebben jullie in huis? Doe een gok en ga dan op 
expeditie in alle kamers en tel de stopcontacten.

In welke kamer zitten de meeste stopcontacten?

De meeste stopcontacten zitten in

In ons huis zitten                       stopcontacten

Speciale aflevering Varkentje Rund

Ome Koos schrikt zich een hoedje.
Varkentje Rund, Ome Kees en Ome Koos 
verbruiken thuis veels te veel energie.
Varkentje Rund weet de oplossing...

Energieweetje: Actie voor je accu!

Gaat de accu van jouw telefoon of tablet ook steeds sneller leeg? Let dan 
goed op. Vroeger was het voor de accu beter om hem pas op te laden 
wanneer hij helemaal leeg was. Maar voor de accu’s van tegenwoordig 
klopt dat niet meer. Die blijven juist langer goed wanneer je ze niet hele-
maal leeg laat gaan. Leg je apparaat dus aan de lader als er 40% energie in 
zit. Dan gaat hij langer mee!
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Ik vind woordzoekers, breinbrekers en andere puzzels leuk.

Ik vind interessante en slimme weetjes over energie leuk.
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Junior Energiecoach Test

Met deze speciale kennismaking kun je al een beetje 
meedoen met Junior Energiecoach. En als je hieronder 
meer dan twee keer "Ja" antwoordt, dan vind je het vast 
leuk om echt mee te gaan doen. Geef je dan snel op via 
www.juniorenergiecoach.nl



Zou je een keer willen meedoen tijdens een trainingsavond, kom dan  
vrijblijvend langs op ons korfbalveld. Je kunt drie keer gratis meetrainen! 

Onderstaand het schema met de trainingstijden op het veld: 

E: info@kccentrum.nl 

W: www.kccentrum.nl 

Kangoeroe Klup is een leuke club voor 

kinderen vanaf 3 jaar waar je lekker 

kunt sporten met leeftijdsgenootjes. 

Wij doen bij de korfbalvereniging veel spelletjes 

met ballen, pionnen, hoepels en nog veel meer 

spulletjes.  

De leiders, die daarvoor een speciale cursus heb-

ben gevolgd of gaan volgen, bereiden elke week een 

leuke training voor. 

De kangoeroe Klup traint op woensdag-

avond van  18.15—18.45 uur. Je bent van 

harte welkom om 3 keer gratis mee te ko-

men trainen. 

 

We trainen buiten op het korfbalveld: 

Jupiterstraat 1D  

Team Dag en tijdstip Leeftijd Locatie 

Centrum 1 Woensdag 20.00 —21.30 uur Vanaf 18 jaar De Krim 

Centrum Midweek Woensdag 20.00 —21.00 uur Volwassenen De Krim 

Centrum A1 Woensdag 19.00—20.00 uur 14 t/m 17 jaar De Krim 

Centrum C1 Woensdag 19.00—20.00 uur 12-14 jaar De Krim 

Centrum D1 Woensdag 18.30 —19.30 uur 10-12 jaar De Krim 

Centrum D2 Woensdag 17.45 —18.45 uur 10-12 jaar De Krim 

Centrum E1 Maandag  en woensdag 18.30—19.30 uur 8-10 jaar De Krim 

Kangoeroe Klup Woensdag 18.15— 18.45 uur Vanaf 3 jaar De Krim 



Neem ook eens een kijkje op onze 

website: 

www.kccentrum.nl 

Wat is KC Centrum voor een korfbalclub: 

• Sporten in teamverband in gemixte teams 

• Een club waar iedereen zijn of haar hart kan ophalen 

aan de korfbalsport 

• Sportiviteit, fanatisme en enthousiasme 

• Naast trainingen organiseren we tijdens vakanties ac-

tiviteiten voor de leden 

Wat maakt korfbal uniek: 

• Korfballen met jongens en meiden in één team 

• Sporten in teamverband  

• Zaal en veldcompetitie dus het hele jaar sporten! 

• Veelzijdige sport waarin iedereen gelijkwaardig is 

• Betaalbare sport voor iedereen 


