
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

De laatste twee weken zijn begonnen en alles lijkt weer bijna ‘normaal’. 

Gelukkig zien we in de ochtend weer ouders in de hal (nog niet allemaal 

tegelijk, maar toch..), de afscheidsavond gaat gewoon door, de kinderen 

mogen weer met kinderen uit andere groepen spelen op het schoolplein. 

Wat een prachtige afsluiting! De afgelopen week hebben we enorm 

genoten tijdens de Juffen en Meester Huub-dag! Aan het einde van deze 

feestelijke dag werden alle kinderen op het schoolplein getrakteerd op een 

heerlijk ijsje. Wat een gezellig sfeertje…

 

 

Zoals u allemaal wellicht in het nieuws heeft gelezen of gehoord, zijn er de 

komende jaren gelden beschikbaar gesteld door het ministerie voor het 

onderwijs om eventuele opgelopen ‘achterstanden’ weg te werken, de 

zogenaamde NPO gelden. Gelukkig is er op de Overhael weinig sprake  

van ontstane achterstanden. Wel zijn er een aantal trends en 

opvallendheden te signaleren waar we de komende jaren extra op gaan 

inzetten.  

Ten eerste is er een behoefte bij het team om een teamscholing te 

volgen rondom de spellinginstructie in groep 3-8. De vragen die we ons 

hierbij stellen zijn: Op welke manier kunnen we de instructie van 

spellingregels zo effectief mogelijk maken? Welke stappenplannen hanteer 

je bij het opschrijven van moeilijke woorden, hoe kun je differentieren 

tijdens de uitleg en op welke manier evalueer je een spellingles effectief? 
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Het uiteindelijke doel van deze training, die we met bij de 

OnderwijsBegeleidingsDienst (OBD) gaan volgen, is de spellingresultaten 

in alle groepen te verhogen en duidelijke gezamenlijke afspraken te maken 

voor alle groepen.  

 

De leerlingen van groep 2 hebben in hun korte schoolloopbaan weinig tijd 

doorgebracht op school. De afgelopen twee schooljaren zijn er grote 

periodes van thuisonderwijs geweest. We zien dit terug bij de kinderen 

tijdens het samenwerken. Het leren samenwerken en samen spelen in 

groepsverband hebben zij hierdoor gemist. We zouden hiervoor graag 

een competentietraining tijdens schooltijd willen inkopen voor de 

start van het nieuwe schooljaar zodat ook deze groep (die dan groep 3 

is) een hechte, fijne groep wordt. 

 

Bij het invullen van de observatielijsten van groep 1 en 2 is zichtbaar dat de 

executieve functies, zoals emotieregulatie (hoe ga ik om met mijn 

gevoelens) en reactie-inhibitie (eerst nadenken voordat je iets doet of zegt) 

nog verder versterkt kunnen worden. Het doel van het stimuleren van de 

executieve functies is het vergroten van de zelfstandigheid van de 

leerlingen. We gaan graag, met behulp van de OBD, op zoek naar 

manieren om de executieve functies verder te stimuleren en hierin een 

doorgaande lijn op te stellen voor groep 1 t/m 4. 

 

Het gehele team is gemotiveerd om komend schooljaar zich verder te 

professionaliseren op bovenstaande gebieden. Zo zorgen we ervoor 

dat het onderwijs nu en in de toekomst goed aan blijft sluiten aan de 

behoeften van alle leerlingen.  

 

Kwink van de week 

 
De Kwink van de komende weken gaat over keuzes maken:  



 

 

“Ik weet wat ik doe als het tegenzit” 

 

 

 
 
 
 

Belangrijke data/ de laatste weken 

 
28-29-30 juni    Schoolkamp groep 7-8 

1 juli     Doorschuifmiddag 2 

5 juli     Afscheidsmusical in de kerk. In de 

middag voor groep 1-6, in de avond voor ouders/familie groep 7-8, team en 

Ouderraad. 

9 juli     Laatste schooldag, afscheidsspelletjes 

voor alle kinderen, georganiseerd door groep 8. De school gaat deze dag 

om  12:15 uur uit. Om 11:45 uur start het overgooien van de kinderen 

van groep 2,4,6 en als laatste groep 8. Dit wil je niet missen! 

 

  

 

Weer lekker sporten in de 

zomervakantie 
Ook deze zomervakantie hoef je niet stil te zitten! De sportregisseurs van 

Alkmaar Sport organiseren een gevarieerd sportaanbod waar ook jíj aan 

mee kan doen. Kijk snel of er wat voor je tussen zit! Kijk voor het laatste 

aanbod ook altijd op www.alkmaaractief.nl, daar kan je je ook 

aanmelden! 

 

Zie je de activiteit er nog niet tussen staan op Alkmaar Actief? Kijk dan 

een paar dagen later nog eens, we zijn en aanbod continue aan het 

updaten! 
 

  

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2F%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431887834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GkjIFpIH6G9XiObtSlBz3pXA1MOTi8aonZgkXGbNfvM%3D&reserved=0


 

 

Freerun lessenreeks (4 lessen) - Overdie 

Start maandag 21 juni 

Leer in de gymzaal van de Wegwijzer de basis van het 

Freerunnen. € 12,50 voor 4 lessen. 
 

  
 

Sportinstuif - Krajicek Playground 

Wekelijks op dinsdag, ook in de vakantie 

Elke dinsdag van 14.30-15.30 uur ben je welkom bij deze gratis 

sportinstuif in de Mare. In de vakantie gaan we gewoon door! 

Aanmelden is niet nodig. 
 

  
 

Meidenvoetbal - Melis Stokelaan 

Wekelijks op maandag, ook in de vakantie 

Elke maandag van 15.00-16.00 uur ben je welkom bij de gratis 

meidenvoetbal clinics bij de voetbalkooien aan de Melis 

Stokelaan in Alkmaar Zuid. In de vakantie gaan we gewoon 

door! Aanmelden is niet nodig. 
 

  
 

Stunt-Step Toernooi - Daalmeer 

Zaterdag 26 juni 

Laat je beste tricks zien! Je krijgt 2x 1 minuut de tijd op de 

skatebaan in de Daalmeer. Meld je nu gratis aan. 
 

  
 

Freerun clinic - Schermerhorn 

Vrijdag 2 juli 

Twee ervaren trainers verzorgen een cinic op het plein van De 

Bonte Mol in Schermerhorn. Meld je nu gratis aan. 
 

  
 

Kickboks en karate clinic - De Rijp 

Donderdag 8 juli 

Samen met Sambonsports in de Rijp organiseren we een 

kickboks en karate clinic! Meld je nu aan (€ 4,50 voor 2 clinics). 
 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F180809%2Ffreerun-lessenreeks%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431897830%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hIvzL744KS2mO6Vhx%2Fo1nKQd0KYMLmJD74O4GlX0s7Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F180809%2Ffreerun-lessenreeks%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431897830%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hIvzL744KS2mO6Vhx%2Fo1nKQd0KYMLmJD74O4GlX0s7Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteiten%3Fgemeente%255B%255D%3D140%26sort%3Dname%26zoeken%3Dstep%26utm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431927814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ddxFiVVoWOEj5Fnp8VkNZoypwydK%2FLuJ%2BCLK0cRdS3k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F182445%2Ffreerunnen%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431937802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7sxx4NHnB87yeFnTdj0EGQUT3bknh5nxdCJVaIsqU2E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F183935%2Fkickboks-en-karate-clinic%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431947800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I6sqZsBsH8zVvzchLRPHO4r6UUfM%2Bc%2BBoRBBu6FriGg%3D&reserved=0


 

 

Freerun clinic - Daalmeer 

Vrijdag 9 juli 

Een ervaren freerunner verzorgt een clinic op de skatebaan in 

de Daalmeer. Voor € 4,- kan jij ook meedoen. 
 

  
 

Waterspektakel - Overdie 

Zaterdag 10 juli 

Doe mee aan het waterspektakel bij Budoclub Hajime in 

Alkmaar. Meer info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Freestyle Voetbal - Stompetoren 

Zaterdag 17 juli 

Volg een gave clinic van Freestyle voetballer Hugo Vliese bij 

SSV Stompetoren. Je kan je gratis aanmelden. 
 

  
 

Fun Games - Overdie 

Dinsdag 20 juli 

Op het programma, op de velden van Alkmaarsche Boys, staan 

Bubble Voetbal en een Zweeds Loopspel. Meld je voor € 3,50 

aan. 
 

  
 

Streetwise Cup - Daalmeer 

Dinsdag 20 en 27 juli 

Stel je eigen team samen en doe mee aan dit 

voetbaltoernooitje op het Cruyff Court in de Daalmeer! Meer 

info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Sportclinics - Alkmaar Zuid 

Dinsdag 27 juli 

Je kan heel sporten uitproberen bij deze sportclinics bij 

sportcomplex Oosterhout. Meld je aan voor € 3,50. 
 

  

Multi Sport - De Hoef 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F183257%2Ffreerunnen%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431957794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vmJHnUVitvhqG18dN1Vk70wK40dMnUPT6s23QM38KXM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2F%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431967791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=86DKsZmLj%2BNyz5zwQUFZmwGH79SowiHdGOiX9nGs80E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F182466%2Ffreestyle-voetbal-activiteit%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431977786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cNf2UoHIN7ZfXQwMyMqPVfKKe38xQGPgu9MeI4oQLeI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F180755%2Ffungames%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431987784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cy3I5U4MRBe4AtAwjoJ%2F0HpreVGNff%2Bce1oIgEOnV2I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F180755%2Ffungames%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431987784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cy3I5U4MRBe4AtAwjoJ%2F0HpreVGNff%2Bce1oIgEOnV2I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2F%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732431997770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rNIgbhpi2zV%2Fz86htpcXPOsebh4ZDtns%2F3jphO32%2BmI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2Factiviteit%2F180766%2Fsportclinics-alkmaar-zuid%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732432007768%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FhyPoaV3k1vP4HXgcvgSrgzQp77rooUw4WxBmbgOsvI%3D&reserved=0


 

 

Dinsdag 27 juli 

Doe op het terrein van Alcmaria Victrix mee aan deze mulit-

sport dag! Meer info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Multi Sport - Oudorp 

Woensdag 28 juli 

Doe op sportcomplex Vaart mee aan deze mulit-sport dag! 

Meer info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Aqua Sports DAW - De Hout 

Donderdag 29 juli 

Doe mee aan leuke aquasport clinics in zwembad De Hout. 

Meer info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Freestyle Voetbal - Grootschermer 

Vrijdag 30 juli 

Volg een gave clinic van Freestyle voetballer Hugo Vliese in 

Grootschermer. Je kan je gratis aanmelden. 
 

  
 

Fun Games - Alkmaar Zuid 

Dinsdag 3 augustus 

Op het programma staan o.a. Archery Tag en Levend 

Ganzenbord. Je kunt voor € 3,50 meedoen bij sportcomplex 

Oosterhout. 
 

  
 

Levend Stratego - De Rijp 

Dinsdag 3 augustus 

Doe mee met Levend Stratego bij het parkje naast Sporthal de 

Oosterven. Meld je hier gratis aan. 
 

  
 

Ouder-Kind Sport - De Hoef 

Dinsdag 3 augustus 

Leuke sportieve activiteit voor ouder en kind op het terrein van 

Alcmaria Victrix. Meer info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2F%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732432017761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9tofFR3LXlEh8eb8Gg2qNehfuplxlho8YTXF%2BbB0oGM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2F%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732432027758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2US%2F7DkONwUX%2F1v%2FSaLF5A1eBrsZt814jIYwXiGdnBI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2F%3Futm_source%3DCommunicatie%26utm_campaign%3D8a127ad6d4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_12_27_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_3e80f77106-8a127ad6d4-&data=04%7C01%7Cinfo.overhael%40isobscholen.nl%7C764093d12d5b428981cc08d934ab413d%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637598732432037753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KCodnHbAzeE8KRpbTsKsYcarMPoEfghA%2FyaHvxo8RFs%3D&reserved=0
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Summer Games - Sportpark Groene Voet 

Dinsdag 3, 10, 17 augustus 

Leuke sportieve activiteiten op het sportcomplex van Celeritas! 

Meer info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Ouder-Kind Sport - Oudorp 

Woensdag 4 augustus 

Leuke sportieve activiteit voor ouder en kind op sportcomplex 

Vaart. Meer info en aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Ouder-Kind Bootcamp - De Rijp 

6, 9, 20 en 30 augustus 

Doe mee aan deze leuke activiteit in De Rijp! Meer info en 

aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  
 

Sportclinics - Alkmaar Zuid 

Dinsdag 10 augustus 

Je kan heel sporten uitproberen bij deze sportclinics bij 

sportcomplex Oosterhout. Meld je aan voor € 3,50. 
 

  
 

Tennis Clinic Zes Wielen - Oudorp 

Woensdag 18 augustus 

Probeer de tennissport uit op dit mooie complex! Meer info en 

aanmelden via Alkmaar Actief. 
 

  

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 
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