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Activiteitenladder najaar 2018 

Voor u ligt de activiteitenladder met een 
verzameling van naschoolse activiteiten 
van de Brede School Emmermeer. Kinderen 
kunnen op vele manieren kennis maken 
met verschillende onderdelen zoals sport, 
spel, kunst en cultuur.

 

Wie of wat is Brede School Emmermeer?
De gedachte achter Brede School is dat 
scholen, verenigingen, organisaties, ouders 
en de woonomgeving samenwerken. Het is 
een aanpak om kinderen zich beter te laten 
ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur 
en zorg. Vanuit deze samenwerking is deze 
activiteitenladder met een verzameling van 
naschoolse activiteiten ontstaan.
 
Informatie en aanmelding
Opgave voor deze activiteitenladder is mogelijk 
tot en met vrijdag 21 september. Let op: 
de opgavebriefjes worden direct na die datum 
verwerkt, waardoor later opgeven niet mogelijk 
is.
U geeft uw kind(eren) op door het strookje 
in te vullen en dit samen met het geld in een 
afgesloten enveloppe te doen en in te leveren 
op school in de Brede School brievenbus.
 
De kinderen krijgen na 21 september z.s.m. 
bericht of ze mee kunnen doen met een 
activiteit. Bij teveel opgaven komen er indien 
mogelijk extra data of tijdstippen bij. Kijk dus 
goed op je deelnamebewijs naar het tijdstip en 
de datum.
 
Schooltijden
Er wordt met alle schooltijden rekening 
gehouden, ook al staat er een andere tijd bij de 
activiteit. Dit kan zijn, omdat wij verwachten in 

twee groepen te werken.
 
Opgeven is meedoen! 
Zorg ervoor dat uw kind aanwezig is bij de 
activiteiten waarvoor hij/zij is opgegeven. 
Indien hij/zij verhinderd is, ontvangen we graag 
een afmelding.
 
Fotograferen: 
Bij sommige activiteiten kunnen foto’s gemaakt 
worden voor bijv. promotie op facebook of 
de nieuwe website. Indien u hier bezwaar 
tegen heeft, kan dit aangeven worden op 
de inschrijfbon. Bij geen bezwaar geeft 
u toestemming dat er foto’s gemaakt en 
geplaatst mogen worden.
 
Website 
Dit is de laatste keer dat we met de 
activiteitenladder werken, vanaf het voorjaar 
2019 zullen we werken met de website www.
actiefinemmen.nl. Like ons op facebook om op 
de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen 
omtrent de website. Facebook: 
Buurtsportcoaches Emmen Noord.
 
Vragen?
Voor alle sportactiviteiten kunt u terecht bij:
Sanne van der Laan
bscemmennoord@emmen.nl
06-52490002
Facebook: Buurtsportcoaches Emmen Noord
 
Voor kunst en cultuur:
Henk Radersma
h.radersma@emmen.nl
06-15158989
Facebook: Brede School Emmen
 
Veel plezier met het kiezen van de 
activiteiten!



Vrijwilligers Brede School Emmermeer

Wie wil er graag meedenken? We hebben 
uw hulp nodig! 

De Brede School komt 2 keer per jaar met 
een prachtige activiteitenkalender waar 
verschillende leuke en uitdagende activiteiten 
op staan waar uw kinderen aan mee kunnen 
doen. Deze activiteiten komen natuurlijk 
niet vanzelf op deze kalender en worden 
bedacht en geplaatst door een zogenaamde 
uitvoeringsgroep. De uitvoeringsgroep bestaat 
in een groot aantal wijken en dorpen van de 
Gemeente Emmen uit professionals, maar ook 
(veel belangrijker) uit enthousiaste ouders.
 
 
Wat wordt er van mij verwacht als ik 
onderdeel word van de uitvoeringsgroep 
van de Brede School?
De uitvoeringsgroep komt ongeveer 4-6 keer 

per jaar (2-3 keer per activiteitenkalender) 
bij elkaar om te brainstormen over leuke 
activiteiten, of om te kijken waar de 
thema’s vanuit de scholen kunnen worden 
geïntegreerd binnen de Brede School. Tussen 
de “vergaderingen” door kunt u zelf bepalen 
hoeveel tijd u besteedt aan de Brede School. 
Het moet wel leuk blijven natuurlijk.
 
Aanmelden als vrijwilliger:
Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn, 
dan kunt u mailen naar bsc@emmennoord.nl 
of u mag zich aanmelden bij de Locatieleider 
van uw school, want ook de school is er bij 
gebaat dat er een goede uitvoeringsgroep van 
de Brede School is.



6. 
Bootcamp voor 12+ en Vol-
wassenen 

Probeer deze sport waarbij je je hele 
lichaam traint op je eigen niveau 
Voor wie  12+ en volwassenen 
Wanneer  Donderdag 11 oktober 
Hoe laat  19.30-20.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Haagjespark Emmermeer 
Door wie  Bootcampclub Emmen 
Extra info  Alle niveaus zijn welkom! 

5. 
Dansen met Tirza 

Leer allemaal leuke dansjes! 
Voor wie  Peuters 
Wanneer  9 okt, 2 nov en 12 nov, 5 

en 20 dec, 11 en 24 jan 
en 5 feb 

Hoe laat  10.30-11.15 uur 
Kosten  Geen 
Waar  ‘t Koekoeksnest 
Door wie  Tirza Huizenga 
Extra info  Vermeld op het opgave-

briefje op welke data je 
wil komen. 

4. 
Etnodans : Drama en dans 

Toneelspelen en dansen 
Voor wie  Groep 3, 4 en 5 
Wanneer  Vrijdag 5, 12 en 19 okto-

ber 
Hoe laat  15.30-16.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Speelzaal obs Emmermeer 
Door wie  Etnodans 

3. 
Rugby (ook voor 12+ en 
volwassenen) 

Ontdek deze stoere sport!
Voor wie  Groep 2 t/m 8, 12+ en 

volwassenen 
Wanneer  Vrijdag 5, 12 en 19 okt. 
Hoe laat  18.30-19.30 -> gr. 2-8                                         

Vanaf 19.30 -> 12+                                    
Vanaf 20.00 -> volw. 

Kosten  Geen 
Waar  Sportpark Meerdijk 
Door wie  Rugbyclub Emmen 

2. 
Verrassende Workshops 
beeldend 

Drie creatieve workshops door kunste-
naars.
Voor wie  Groep 5 en 6 
Wanneer  Donderdag 4 okt, 1 nov 

en 6 dec of vrijdag 5 okt, 
2 nov en 7 dec

Hoe laat  15.45-17.00 uur 
Kosten  €3,- voor drie keer 
Waar  CBK De Fabriek
Door wie  Centrum Beeldende Kunst 

1. 
Klimmen & kids-survival 

Daag jezelf uit bij de gave indoor klim- 
en survivalbaan van Inside Out! 
Voor wie  Groep 5 t/m 8 
Wanneer  Dinsdag 2 en 9 okto-

ber -> groep 5 en 6                              
Dinsdag 30 okt en 6 nov 
-> groep 7 en 8 

Hoe laat  16.00-16.45 uur of 17.00-
17.45 uur 

Kosten  Geen 
Waar  Brinkenhalte 20, Emmen 
Door wie  Inside Out 



12 
Tovertak 

Met juf Melanie maak je grappige, enge, 
mooie en leuke wezentjes aan een hele 
bijzondere tak, drie weken lang. 
Voor wie  Groep 3 en 4 
Wanneer  Maandag 29 okt, 5 en 12 

nov 
Hoe laat  15.45-16.45 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Lokaal Montessorischool 
Door wie  Melanie Banis 

11. 
Sportinstuif Herfstvakantie 

Maak kennis met allerlei sport- en                
spelactiviteiten, voor ieder wat wils! 
Voor wie  Groep 1 t/m 8 
Wanneer  Donderdag 25 oktober 
Hoe laat  13.00-14.30 uur ->gr. 1-4                                       

15.00-16.30 uur ->gr. 5-8 
Kosten  Geen 
Waar  Gymzaal Meersport 
Door wie  Sportteam 

10. 
Theatervoorstelling 

De wolf is terug! Een vertelvoorstelling 
vol komische personages. 
Voor wie  Groep 5 t/m 8 
Wanneer  Dinsdag 23 oktober     

(herfstvakantie)
Hoe laat  14.30-15.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  De Meerstede 
Door wie  WEM en Harro van Lien 

9. 
Verrassende workshops 
beeldend 

Drie creatieve workshops door kunste-
naars. 
Voor wie  Groep 7 en 8 
Wanneer  Donderdag 11 okt, 8 nov 

en 13 dec of vrijdag 12 
okt, 9 nov en 14 dec

Hoe laat  15.45-17.00 uur 
Kosten  €3,- voor drie keer 
Waar  CBK De Fabriek 
Door wie  Centrum Beeldende Kunst 

8. 
Spelen in het park / spel-
container open 

Kom samen allerlei leuke spellen en 
sporten doen met leuke materialen uit de 
spelcontainer. 
Voor wie  Alle kinderen 
Wanneer  Woensdag 10 en 17 okto-

ber 
Hoe laat  14.00-16.00 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Haagjespark Emmermeer 
Door wie  Sportteam 

7. 
Peutergym 

Lekker bewegen en dansen op leuke lied-
jes voor peuters, in een echte gymzaal! 
Voor wie  Peuters 
Wanneer  Dinsdag 16 oktober, 6 no-

vember en 11 december 
Hoe laat  09.00-09.45 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Gymzaal Meersport Em-

mermeer 
Door wie  BuurtSportCoaches 



Ieder kind kan deelnemen aan sport- en
cultuuractiviteiten!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 
de contributie voor kinderen en jongeren 
uit gezinnen waar te weinig geld is om te 
sporten, zwemles te volgen of culturele 
hobby’s te bedrijven. 

Sporten is gezond. Met sporten komen 
kinderen in contact met andere kinderen 
en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe 
sociale omgeving, andere regels en 
omgangsvormen. Investeren in sporten 
voor kinderen betekent voor hen een 
grotere kans op een goede toekomst en 
verkleint de kans op pesten.

Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen
deelnemen.

 
Wie komen in aanmerking?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een
particuliere organisatie die de contributie en/
of de sportattributen betaalt voor kinderen uit
gezinnen die leven van een uitkering, in de
schuldsanering zitten of een inkomen hebben
onder het sociaal minimum.
 
Hoe aanvragen?
Voor sportaanvragen kunt u terecht bij een
van de BuurtSportCoaches in uw gebied. De
cultuuraanvragen lopen via de cultuurcoach.
Contactgevens vindt u op bladzijde 2 van deze
ladder.



24. 
Klooimiddag

Lekker maken wat je zelf wil maken met 
allerlei spulletjes. 
Voor wie  Groep 1 t/m 4 
Wanneer  Woensdag 28 november 
Hoe laat  13.00-14.15 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Lokaal Groen van Prinste-

rer School 
Door wie  Githa Hessels (Creyo) 

23. 
Klooimiddag 

Lekker maken wat jij zelf wil maken met 
allerlei spulletjes. 
Voor wie  Peuters en voorscholen 
Wanneer  Woensdag 28 november 
Hoe laat  11.00-12.15 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Kinderdagverblijf ‘t Koe-

koeksnest 
Door wie  Githa Hessels (Creyo) 

22. 
Christmas Emmermeer 

Maak, zing en speel met je band je eigen 
zelfbedachte kersthit. Treed op dinsdag 
18 december op in de Meerstede. 
Voor wie  Groep 6, 7 en 8 
Wanneer  Dinsdag 27 nov, 4, 11 en 

18 dec 
Hoe laat  15.30-16.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  De Meerstede 
Door wie  Peter Deiman en Laura van 

Kessel 

21. 
Waterpolo 

Waterpolo lijkt op handbal, maar dan 
in het water. Hou je van water en wil je 
wel eens een stoere sport doen, kom het 
uitproberen bij een sterrenplan training!
Voor wie  Groep 5 en 6 
Wanneer  Vrijdag 23 en 30 nov
Hoe laat  16.00-16.45 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Aquarena 
Door wie  ESTA/ De Kikker Waterpo-

lo 
Extra info  Minimaal zwemdiploma A 

20. 
De dag van de rechten van 
het kind 

Kinderplein met allerlei leuke spelletjes 
en activiteiten. 
Voor wie  Iedereen 
Wanneer  Dinsdag 20 november 
Hoe laat  16.00-18.00 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Emmen Centrum 
Extra info  Scholen die meedoen 

stellen kunstwerken van 
leerlingen tentoon. 

19. 
Turnen 

Kom twee keer mee trainen om te kijken 
of dit de sport voor jou is. 
Voor wie  Vanaf 6 jaar 
Wanneer  Woensdag 14 en 21 no-

vember 
Hoe laat  14.30-16.00 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Gymzaal Meersport 
Door wie  Gymvereniging E&O 



18. 
Streetdance 

Kom twee keer mee doen met deze 
leuke danssport. 
Voor wie  Vanaf 6 jaar 
Wanneer  Woensdag 14 en 21 no-

vember 
Hoe laat  17.30-18.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Carmelcollege, Angelslo 
Door wie  Gymvereniging E&O 

17. 
Ballet met Bibian 

Twee keer lekker bewegen en dansen 
met juf Bibian, als je wil mag je ballet-
schoentjes en kleding meenemen. 
Voor wie  Groep 1 en 2 
Wanneer  Maandag 12 en 19 no-

vember 
Hoe laat  15.30-16.15 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Speelzaal Groen van Prin-

sterer school 
Door wie  Bibian Welbergen 

16. 
Knikkerbaan maken 

Maak vanaf het wandrek in de speelzaal 
een geweldig mooie, grote knikkerbaan. 
Voor wie  Groep 1, 2 en 3 
Wanneer  Vrijdag 9 november 
Hoe laat  15.30-16.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Speelzaal Montesso-

rischool 
Door wie  Githa Hessels (Creyo) 

15. 
Powerwalk voor 16+ en vol-
wassenen 

Nieuw in Emmen! Ontdek de manier 
om lekker te bewegen en fit te worden! 
Powerwalk is minder blessuregevoelig en 
heel goed voor de vetverbranding!
Voor wie  16+ en Volwassenen 
Wanneer  Donderdag 8 november 
Hoe laat  19.30-20.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Haagjespark Emmermeer
Door wie  Infinity Flow 

14. 
Acrogym 

Acrobaten in een gymzaal. 
Voor wie  Vanaf 8 jaar 
Wanneer  Donderdag 1 en 8 novem-

ber 
Hoe laat  18.00-19.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Gymzaal aan de Smedin-

geslag
Door wie  Gymvereniging E&O 

13. 
Fietsreparatie en fietstech-
niek 

Bij fietsenmaker Theo Bruning leer je je 
eigen fiets te repareren en onderhouden. 
Voor wie  Groep 7 en 8 
Wanneer  Di. 30 okt, 6 en 13 nov 
Hoe laat  15.45-17.00 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Fietsenmaker Theo Bru-

ning, Weerdingerstraat 82 
Door wie  Theo Bruning en mede-

werkers 



29.VOORAANKONDIGING 
Week van de opvoeding 

Een leuke samenwerkingsactiviteit voor 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s en 
opvoeders. 
Voor wie  Iedereen 
Wanneer  Woensdag 3 oktober 
Hoe laat  15.00-16.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Haagjespark Emmermeer 
Door wie  Sedna en BuurtSportCoa-

ches 
Extra info  Er komt nog een flyer met 

extra info 

28. 
Een kijkje bij de brandweer. 

Je krijgt een rondleiding door de kazerne 
en er wordt aandacht besteed aan 
(brand) veilig leven 
Voor wie  Groep 3 t/m 5 
Wanneer  Woensdag 30 januari 
Hoe laat  13.30-15.30 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Brandweerkazerne Emmen 
Door wie  Brandweer Emmen en 

Sedna 

27.
Freerun basis 

Freerun is nog vrij nieuw, maar nu al 
enorm populair en spectaculair. Ga de 
uitdaging aan en train twee keer mee. 
Voor wie  Vanaf 8 jaar 
Wanneer  Donderdag 24 en 31 janu-

ari 
Hoe laat  17.00-18.00 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Gymzaal aan de Smedin-

geslag 
Door wie  Gymvereniging E&O 

26. 
Freerun 13+ 

Freerun is nog vrij nieuw, maar nu al 
enorm populair en spectaculair. Ga de 
uitdaging aan en train twee keer mee. 
Voor wie  Vanaf 13 jaar 
Wanneer  Dinsdag 22 en 29 januari 
Hoe laat  18.30-20.00 uur 
Kosten  Geen 
Waar  Gymzaal aan de Smedin-

geslag 
Door wie  Gymvereniging E&O 

25. 
Zwemmen Aquarena 

Vrij zwemmen. Ga je mee? 
Voor wie  Groep 5 t/m 8 
Wanneer  Woe 16 januari ->gr 5/6                                    

Woensdag 23 januari -> 
gr 7/8 

Hoe laat  14.00-15.30 uur 
Kosten  €0,50 
Waar  Zwembad Aquarena 
Door wie  Zwembad Aquarena en 

BuurtSportCoaches 
Extra info  Diploma A verplicht! 
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