Periode 1
2021-2022

#34

Pakket 1 SAMENWERKINGSSPELLEN, BOOTCAMP & VOETBAL

Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Speelbos Egyptischedijk 15 in Bladel, van 15:30 tot 16:30 uur
11 & 18 oktober, 1, 8, 15, & 22 november
Samenwerkingsspellen (i.s.m. Scouting Bladel), bootcamp (i.s.m. FitFactory)
en voetballen (i.s.m. Bladella). Maximaal 35 deelnemers.
Manon van der Kroft - groepen 3 t/m 8
MET JUF MANON

Pakket 2 BREAKDANCE, VOETBAL & POKÉMON GO
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Asfalt achter de Kraanvogel in Eersel, van 15:30 tot 16:30 uur
11 & 18 oktober, 1, 8, 15, & 22 november
Breakdance (i.s.m. dansschool Backstage), voetbal (i.s.m. EFC Eersel)
en Pokémon Go. Maximaal 35 deelnemers.
Eline Sanders - groepen 3 t/m 8

Pakket 3 VOETBAL, KORFBAL & DE NACHTWACHT

Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

‘t Drieske in Wintelre, van 15:30 tot 16:30 uur
11 & 18 oktober, 1, 8, 15, & 22 november
Voetbal (i.s.m. DEES), korfbal (i.s.m. KV Winty) en de nachtwacht.
Maximaal 35 deelnemers.
Roy Vissers - groepen 3 t/m 8

MET JUF ELINE

MET MEESTER NIEK

Pakket 4 KORFBAL, DANSEN & WINKEL VAN SINKEL

Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Sportpark Den Hoek in Reusel, van 15:30 tot 16:30 uur
11 & 18 oktober, 1, 8, 15, & 22 november
Korfbal (i.s.m. KV Rosolo), dansen (i.s.m. DéDé Dance)
en Winkel van Sinkel. Maximaal 35 deelnemers.
Ties van Uijtregt - groepen 3 t/m 8

MET MEESTER TIES

Pakket 5 KLEUTERCLICK, CLICK ALLERLEI BOS EDITIE
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Speelbos Egyptischedijk 15 in Bladel, van 15:30 tot 16:30 uur
11 & 18 oktober, 1, 8, 15, & 22 november
Click allerlei bos editie, het boodschappenspel (i.s.m. Scouting Bladel)
en Smurfen Stratego. Maximaal 25 deelnemers.
Benthe Schoenmakers – groepen 1 en 2
MET JUF BENTHE
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Cultuur 1 TEKENEN & SCHILDEREN
Locatie & tijd:
Data:
Info:

Begeleiding:

Kc Florent in Bladel, van 15:30 tot 16:30 uur
2, 9, 16 en 23 november
We gaan tekenen en schilderen. Hiervoor gaan we verschillende materialen
ontdekken en onderzoeken. We maken een koppeling naar de thema’s die de
kinderen op dat moment bezighouden. Elke les is weer een verrassing waarin je
werkt aan jouw eigen kunstwerk. (minimale aanmelding 5 kinderen)
Willemien Klein Brink (het Expressiehuis) – groepen 1 t/m 4

Pakket 6 TENNIS, WIELRENNEN & SPETTERSLOT
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Schoolplein BS Het Palet in Hapert, van 15:30 tot 16:30 uur
12 en 19 oktober, 2, 9, 16 en 23 november
Tennis (i.s.m. Hellenkes), wielrennen (i.s.m. Het Snelle Wiel) en
Spetterslot. Maximaal 35 deelnemers.
Manon van der Kroft – groepen 3 t/m 8

MET JUF MANON

Pakket 7 TENNIS, SCOUTING & VERSTOPPERTJE
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Knegsel/Steensel Zandstraat 5, van 15:30 tot 16:30 uur
12 en 19 oktober, 2, 9, 16 en 23 november
Tennis (i.s.m. Tennisvereniging Knegsel), scouting (i.s.m. Scouting
Steensel) en verstoppertje.
Vincent Blancke - groepen 3 t/m 8
AS
MET MEESTER THOM

Pakket 8 VOETBAL, BOOTCAMP & SHOOTING GAMES

Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Sportpark Den Hoek in Reusel, van 15:30 tot 16:30 uur
12 en 19 oktober, 2, 9, 16 en 23 november
Voetbal (i.s.m. R.K.V.V. Reusel Sport), bootcamp en shooting games.
Maximaal 35 deelnemers.
Ties van Uijtregt - groepen 3 t/m 8
MET MEESTER TIES

Pakket 9 BEWEGEN OP MUZIEK, KORFBAL & CIRCUS SPELEN

Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Sportpark Den Hoek in Reusel, van 15:30 tot 16:30 uur
12 en 19 oktober, 2, 9, 16 en 23 november
Bewegen op muziek (i.s.m. DéDé Dance), korfbal (i.s.m. KV
Rosolo) en circus spelen. Maximaal 25 deelnemers.
Benthe Schoenmakers - groepen 1 en 2
MET JUF BENTHE
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Het lievelingskunstwerk van Josefine
is het schilderij ‘Le Bord de mer à Palavas’
van Gustave Courbet.
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ten
Samen met Click Sport &
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, of
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Click! Heel leuk om samen
tijdens je schooltijd
met de juffen en meesters
kennismaken met zov
eel
van Click Sport hierover
mogelijk vormen van
kunst.
na te denken.

Eline houdt van mu bez
oeken,
de kleur geel en haasea
r nagels lakken.

Het lievelingskunstwerk van Eline
is ‘Wedgework III’ van James Turrel.

Soms zijn jullie een dag vrij en
hebben de juffen en meesters
een studiedag. Dan verzorgen
wij als cultuurcoaches één
keer per jaar de invulling van
deze studiedag. Dan gaan we
samen in gesprek over welke
kunst er op school kan komen,
bekijken we bijvoorbeeld
samen een dansvoorstelling en
praten we over de wensen die
iedereen heeft voor kunst en
cultuur op school.

Regelmatig geven wij
workshops aan de juffen
en meesters die een
kunstproject gaan
uitvoeren. Nu is dat
allemaal online vanaf
een computer. Wij
hopen dat we hier voor
snel weer naar de
scholen toe mogen
komen!

Eline komt uit Tilburg. Josefine komt uit Den Bosch. Nou hebben wij een vraag aan jullie!
Wat moeten wij weten over de Kempen?
Wat moeten wij zien in De Kempen?
Wat mogen wij niet missen in de Kempen?
Stuur ons jouw tips via info@cultuurplazadekempen.nl en dan gaan wij samen op onderzoek uit.
Dit kun je dan weer volgen via onze facebook pagina.
www.facebook.com/cultuurplazadekempen

4

WOENSDAG
Cultuur 2 MUZIEKEXPERIENCE
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:
Kosten:

BS de Disselboom te Wintelré, van 15:00 tot 16:00 uur
3, 10, 17 en 24 november
Kom samen zingen en samen muziek maken! We maken kennis met verschillende
instrumenten, ontdekken de geluiden en mogelijkheden.
Ook gaan we bewegen en tekenen op muziek.
Ankie Lepelaars – Nieuwetijdspraktijk Fermate – groepen 3 t/m 5
€35,- contant betalen bij de eerste belevenis
(bij een minimale aanmelding van 5 kinderen)

Cultuur 3 DE INSTRUMENTEN CARROUSEL
Locatie & tijd:
Data:
Info:

Begeleiding:
Kosten:

BS D’n Opstap in Lage Mierde (ruimte: De Ster) van 15:00 tot 16:00 uur
4, 11, 18 en 25 november
Lijkt het jouw leuk om een blaasinstrument te leren bespelen? Maar je weet nog
niet welk instrument je leuk vindt. In dit clickproject krijg je de kans om kennis te
maken met verschillende blaasinstrumenten. Altsaxofoon, trompet, bariton,
klarinet, fluit en hoorn. Muziekdocenten geven uitleg over het instrument dat zij
zelf bespelen. Daarna ga je met elkaar, onder begeleiding van de docenten, aan de
slag om zelf op dit instrument te leren spelen.
Carola Dijk & Corine Kapteijns – groepen 4 t/m 7
€12,50 voor 4 lessen

Cultuur 4 TEKENEN & SCHILDEREN
Locatie & tijd:
Data:
Info:

Begeleiding:
Kosten:

BS de Florent van 15:30 tot 16:30 uur
4, 11, 18 en 25 november
Wil jij zelf als kunstenaar aan de slag? Schrijf je dan nu in!
We gaan aan de slag met verschillende materialen en onderzoeken samen welke
kant jouw kunstwerk op zal gaan. We maken een koppeling naar de thema’s die
de kinderen op dat moment bezighouden.
Elke les is weer een verrassing waarin je werkt aan jouw eigen kunstwerk.
Willemien Klein Brink (het Expressiehuis) – groepen 5 t/m 8
€24,00 voor 4 lessen
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Pakket 10 VOETBAL, BOOTCAMP & SPETTERSLOT
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Basketbalveld bij Kc Florent in Bladel, van 15:30 tot 16:30 uur
14 en 21 oktober, 4, 11, 18 en 25 november
Voetballen (i.s.m. Bladella) bootcamp (i.s.m. FitFactory) en Spetterslot.
Maximaal 35 deelnemers.
Manon van der Kroft – groepen 3 t/m 8

MET JUF MANON

Pakket 11 HONKBAL, BOOTCAMP & SLAGBAL MET HINDERNISSEN
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Grasveld achter OBS ‘t Busseltje in Eersel, van 15:30 tot 16:30 uur
14 en 21 oktober, 4, 11, 18 en 25 november
Honkbal (i.s.m. Meppers Eersel), bootcamp (i.s.m. FitFactory) en
slagbal met hindernissen. Maximaal 35 deelnemers.
Maud Wijnands - groepen 3 t/m 8.

Pakket 12 BOOTCAMP, SMOKKELSPEL & SHOOTING GAMES
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Speelbos de Spartelvijver in Hooge Mierde, van 15:30 tot 16:30 uur
14 en 21 oktober, 4, 11, 18 en 25 november
Bootcamp, smokkelspel en shooting games.
Maximaal 35 deelnemers.
Ties van Uijtregt – groepen 3 t/m 8

MET JUF MAUD

MET MEESTER TIES

Pakket 13 PUPPY JUMP, WIJ GAAN OP BERENJACHT & SMURFEN STRATEGO
Locatie & tijd:
Data:
Info:
Begeleiding:

Grasveld achter OBS ‘t Busseltje in Eersel, van 15:30 tot 16:30 uur
14 en 21 oktober, 4, 11, 18 en 25 november
Puppy jump (i.s.m. Jump XL), wij gaan op berenjacht en
Smurfen Stratego. Maximaal 25 deelnemers.
Benthe Schoenmakers - groepen 1 en 2
MET JUF BENTHE
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Inschrijven?

ga naar CLICKDEKEMPEN.NL
Kijk op www.clickdekempen.nl waar je kunt inschrijven
vanaf woensdag 29 september 13:00 uur.
De pakketten sluiten woensdag 6 oktober 17:00 uur.

Tip: Zorg dat je

teleurstelling te
er snel bij bent om

voorkomen!

Ouders let op!
Click Sport wordt via bankbetaling
voldaan bij uw inschrijving op onze
website.
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ADVERTENTIES

GYMNASIUM - ATHENEUM - TTO - HAVO - VMBO - PRAKTIJKONDERWIJS - WERELDKLAS
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ADVERTENTIE

9

VOOR DE OUDERS

Als meedoen voor je kind niet (meer) vanzelfsprekend is...

Stichting Leergeld helpt!

Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets en laptop voor school. Voor de
meeste kinderen vanzelfsprekend. Maar voor een groot aantal kinderen ook niet.
Omdat er thuis geen of niet genoeg geld voor is. En dat aantal stijgt gestaag door de
coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan hebben verloren of hun inkomen
tijdens de crisis dramatisch hebben zien slinken. Gelukkig helpt Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht met maar één doel: alle kinderen, ook
als er thuis niet genoeg geld is, kunnen gewoon meedoen. Aan binnen- én buitenschoolse
activiteiten. Want hoe belangrijk is het dat je kind zich goed kan ontwikkelen?

Belangrijk!
Héél belangrijk vindt Leergeld! En daarom betaalt ze, als ouders dat zelf niet kunnen,
bijvoorbeeld de laptop voor middelbare scholieren, het schoolreisje of zwemles.
Of de contributie van de sportclub, scouting of muziekles.

Aanvraag
Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld?
Kijk dan op www.leergeldveldhovendekempen.nl en vul het aanvraagformulier in.
Een medewerker neemt dan contact met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig om met uw
aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat u hulp vraagt.

Meer informatie?
Ook dan kunt u terecht op www.leergeldveldhovendekempen.nl of mail uw vraag naar
info@leergeldveldhovendekempen.nl. Bellen kan ook, via telefoonnummer 06-12880601.

LET OP!
Leergeld helpt bij een minimum-inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm).
Is uw inkomen hoger? Maar blijft er door de coronacrisis, te hoge vaste lasten of schulden te
weinig over voor binnen- of buitenschoolse activiteiten? Ook dan helpt Leergeld.
Dit geldt ook voor zzp-ers en kleine ondernemers.t
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Voor meer informatie over Click Sport kun je contact opnemen met:
MEESTER TIES (REUSEL-DE MIERDEN)

JUF MANON (BLADEL)

tvuijtregt@kempenkind.nl
06 21 64 87 92

mvdkroft@kempenkind.nl
06 27 49 28 24

JUF BENTHE (KLEUTER CLICK)

JUF ELINE (EERSEL)

bschoenmakers@kempenkind.nl
06 11 88 45 12

esanders@kempenkind.nl
06 31 18 53 96

CHECK ONS
YOUTUBE KANAAL
e kanaal te bezoeken,
Klik hier om ons YouTub
met spelletjes en
s
boordevol leuke filmpje
sporten!
te
er
lekk
om
s
ideetje
geen enkel
en
en
blijv
Wil je op de hoogte
nieuw filmpje missen?
n op ons kanaal!
Abonneer je dan metee

ELINE VAN DER GEEST

JOSEFINE MEIJER

06 44 34 85 51

06 30 16 53 52

OF MAIL NAAR

info@cultuurplazadekempen.nl

www.facebook.com/clickdekempen
www.facebook.com/cultuurplazadekempen

Ontwerp: Bart Roos | the Identiteam

Voor meer informatie over Click Cultuur kun je contact opnemen met:

www.instagram.com/clicksport_kempen
www.instagram.com/cultuurplazadekempen

