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Sport- en Funtoer 
voorjaarsvakantie
24 februari in sporthal Calvijn



In de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor de Sport- en Funtoer! 
We organiseren dan in samenwerking met TSA, Reade en Prisma 
allerlei leuke sport- en spelactiviteiten waar kinderen gratis aan 
mee kunnen doen. Deze keer hebben we in sporthal Calvijn een 
editie voor kinderen van 4 tot 20 jaar uit cluster 1, 2 en 3 van het 
speciaal onderwijs (inclusief SBO's en kinderdagcentra).

Sporthal Calvijn
¡ Pieter Calandlaan 3
¡ woensdag 24 februari
¡ 10.30 - 13.15 uur
¡ Bereikbaar met metro 50 en tram 1 

(zie 9292.nl)

Aanmelden verplicht
Kinderen moeten uiterlijk vrijdag 12 
februari aangemeld zijn om deel te 
kunnen nemen aan de Sport- en Funtoer 
in sporthal Calvijn. U kunt uw kind(eren) 
aanmelden door een mail te sturen naar 
ebakker@teamsportservice.nl.

In deze mail moet u de onderstaande 
zes punten vermelden:
¡ naam van het kind
¡ leeftijd
¡ mailadres
¡ telefoonnummer van de 

ouder/verzorger
¡ naam van de school
¡ wel/niet in bezit van een Stadspas

Begeleiding door ouders/verzorgers
Kinderen mogen door niet meer dan 
één ouder/verzorger begeleid worden.

Kleuterhoek
Voor de 4- tot en met 6-jarigen is er een 
speciale kleuterhoek ingericht met 
allerlei leuke activiteiten voor deze 
leeftijdsgroep.

Sportkleding
Uw kind kan het beste in sportieve 
kleding komen, omdat de kleedkamers 
dicht zijn. Er wordt op zaalschoenen of 
blote voeten gespeeld. Tassen en 
schoenen mogen enkel in de sportzaal 
worden neergelegd, maar de kinderen 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

Eten en drinken
De kantine is dicht, maar we hebben wel 
een watertappunt en bekertjes. Eten in 
de sportzaal is niet toegestaan.

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, Sport en Bos, afdeling 
Sportstimulering. Telefoon 020 251 8200, amsterdam.nl/sport.
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