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SPORT EN SPEL ACTIVITEITEN VOOR
KINDEREN UIT HET SPECIAAL
ONDERWIJS
Sinds enkele maanden worden er door SV
Veendam Gymnastiek, Sport en Spel Activiteiten
georganiseerd voor kinderen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking. De lessen zijn
opgezet in het kader van het
sportstimuleringsproject “School & Sport Speciaal
Groningen”. Doel van het project is om kinderen
uit het Speciaal Onderwijs kennis te laten maken
met sport en bewegen.
Arjanne van Heijningen, leidster van de
jeugdgroepen van SV Veendam Gymnastiek
heeft een aantal kennismakingslessen verzorgd
op de Margaretha Hardenbergschool. Dit is een
school waar voornamelijk kinderen op zitten met
een verstandelijke beperking.
Daarna zijn kennismakingslessen aangeboden na
schooltijd, op grond waarvan nu wordt
geprobeerd een nieuwe groep op te zetten. In
ieder geval tot het eind van dit jaar zullen de
lessen worden gegeven op maandagmiddag van
17.00 -17.30 uur in de Sporthal Noord door
Arjanne van Heijningen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de vereniging of een keer een
kijkje nemen tijdens de les.

SPECIAL GYM VOOR KINDEREN MET EEN
LICHAMELIJKE- en/of VERSTANDELIJKE
BEPERKING
Maandag 17.00 - 17.30 uur
Sporthal Noord
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
De eerste twee lessen zijn geheel vrijblijvend.
Voor meer informatie:
www.svveendamgymnastiek.nl
Of bel het secretariaat: 0598-392014
GYMVAARDIGHEIDSPROEVEN
Op 29 april j.l. hebben de jeugdleden de
gymvaardigheidsproeven afgelegd. Het was een
erg gezellige en geslaagde middag. De peuters
zijn gestart. Ze hebben aan hun ouders geshowd
wat ze allemaal durfden en kregen hiervoor een
prachtig diploma, Daarna volgden de andere
groepen, die allemaal hun beste beentje
voorzetten. Na afloop kregen ook zij een diploma
met een medaille, die aangeeft hoe vaak ze deel
hebben genomen aan de gymvaardigheidsproeven. Alle kinderen kunnen trots zijn op hun
prestaties en we hopen de deelnemers volgend
jaar weer terug te zien.

LESROOSTER SEIZOEN 2010/2011
De lessen beginnen weer in de week van
30 augustus 2010.
PEUTER-, KLEUTER- en JEUGD GYMNASTIEK
Locatie: Sporthal Noord
(Voormolenstraat 4, naast Autorama)
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.50 uur
16.50 – 17.40 uur
17.40 – 18.30 uur

Peutergym (3-4jaar)
5-6 jarigen
7-8 jarigen
vanaf 9 jaar

DAMESGYM / STEPS / AEROBICS
Locatie: Sportzaal Straat Soenda
Maandag
Maandag
Woensdag

19.00 – 19.50 uur Low impact
19.50 – 20.40 uur High/Low Impact
19.30 – 20.20 uur High/Low Impact

SPORTFIT 50 +, dames en heren
Maandag
9.15 – 10.15
Woensdag 10.30 – 11.30
Dinsdag
19.00 – 20.15
Donderdag 10.45 – 11.35

uur
uur
uur
uur

Parkstadhal
Parkstadhal
Sporthal Noord
Straat Soenda

HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN
FIJNE VAKANTIE EN TOT ZIENS IN
HET NIEUWE SEIZOEN.

