Maak kennis met
de sportverenigingen
in Baarlo.
En ontdek welke
sport jij leuk vindt!

Voor wie?
Alle kinderen uit Baarlo in de leeftijd van de
basisschool. Dus ook kinderen die geen klant zijn bij
Hoera kunnen zich opgeven. Deelname is gratis, maar
aanmelden is verplicht.

Adressen
De Meeren: De Meeren 11, 5991 ED Baarlo
De Kazing: Huissen 3, 5991, PX Baarlo
Tennisclub: Hoogenkamp 6, 5991 LA Baarlo
Expression: Gymzaal de Omnibus

Aanmelden? Mail naar:
Tijdstip
Alle lessen zijn van

16.00 uur
tot 17.00 uur

hoeraiksport@hoerakindercentra.nl
Er is maar een beperkt aantal plekken. Deelname is op volgorde van
aanmelding. Vol is vol.
o Aanmelden kan tot uiterlijk één dag van tevoren (zie programma).
o Houd bij aanmelding rekening met de leeftijd van uw kind
(onderbouw of bovenbouw) en vermeld de lesdag en uw
telefoonnummer.
o Heeft u uw kind aangemeld, dan plannen wij onze vrijwilligers en
medewerkers hierop in. Vroegtijdig afmelden is daarom niet
wenselijk, gelieve alle lessen te volgen die u aanmeldt.

Vervoer
Hoera regelt het vervoer naar de sportaccommodatie
voor de kinderen die desbetreffende dag op de BSO zijn.
Bent u geen klant bij Hoera?
Dan zorgt u er zelf voor dat uw kind op tijd aanwezig is op
de aangewezen locatie en haalt u uw kind daar weer op.

Kom jij ook mee
sporten?

Meer informatie?
www.baarlo.info/portfolio/hoera-ik-sport/

Programma 2022
Week
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Datum
Hoera ik ga:
Groep
Di 22-02
Volleyballen
Onder- en bovenbouw
Carnavalsvakantie: geen Hoera Ik Sport
Di 08-03
Hockey
Groep 6-7-8
Geen Hoera
ik Sport
Di 22-03
Urban sports
Groep 6-7-8
Di 29-03
Tennissen
Onderbouw
Di 05-04
Tennissen
Bovenbouw
Di 12-04
Tennissen
Onderbouw
Di 19-04
Tennissen
Bovenbouw
Meivakantie: geen Hoera Ik Sport
Di 10-05
Di 17-05
Di 24-05
Di 31-05
Di 07-06
Di 14-06
Di 21-06

Tennissen
Tennissen
Tennissen
Tennissen
Dansen
Dansen
Dansen

Onderbouw
Bovenbouw
Onderbouw
Bovenbouw
Onder-en bovenbouw
Onder-en bovenbouw
Onder-en bovenbouw

Locatie
De Kazing
De Kazing
De Kazing
De Kazing
De Kazing
Tennisclub
Tennisclub

Tennisclub
Tennisclub
Tennisclub
Tennisclub
Gymzaal de Omnibus
Gymzaal de Omnibus
Gymzaal de Omnibus
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Blariacum
In het programma van Hoera ik Sport waren nog enkele weken vrij in maart. De Blariacum Sportklas heeft
aangeboden om hier eenmalig samen met hun leerlingen een supertoffe les te geven. Hoe leuk is dat?
Zoals in het programma te lezen is dit Hockey op 8 maart en Urban Sports op 22 maart. Vanwege de
moeilijkheidsgraad kunnen zich hiervoor kinderen uit groep 6-7-8 opgeven. Doe jij mee?!?

Sportdag Hoera ik sport 2022
Wist jij al dat de aangesloten verenigingen Tonido, VV Baarlo, Tupos, Alcides,
Expression en Hoera samen met de basisscholen in Baarlo een toffe sportdag gaan organiseren?!
Aan het einde van het schooljaar organiseren wij deze gezamenlijke sportdag!!
De exacte datum is in de maak en wij zijn al druk bezig met de organisatie.
Binnenkort volgt er meer informatie…

Freerunnen
Hou jij ook van uitdaging en wil je coole tricks leren? Dan is dit je kans! Minded Motion biedt op
dinsdagmiddag freerunning lessen aan in Baarlo! Bij freerunning gaat het erom dat je op een zo creatief
en uitdagend mogelijke manier beweegt waarbij je sprongen, draaien en salto´s maakt. Tijdens de lessen
ga je aan de slag met freerunning en leer je toffe tricks op jouw niveau.
Heb jij al zin om met ons te komen springen? Plan een gratis proefles in via onze website:
https://mindedmotion.com/nl/school/freerunlessen/freerunning-in-baarlo

