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EDITIE 17  |  September 2016 

In deze editie: 
 Meer dan 30 verschillende sport- en cultuurklassen bij de Kids en Junior 

Academie 

 Programma Kids Academie 2016 - 2017 

 Programma Were Di Junior Academie 2016 – 2017 

 Alle kinderen doen mee in Valkenswaard! 

 

Meer dan 30 verschillende sport- en cultuurklassen bij de Kids en 

Junior Academie 
 

Kids Academie 
Het Sport4Kids programma gaat ook dit schooljaar weer van start. Maar dan onder een 

andere naam: Kids Academie! In de Kids Academie kunnen leerlingen van groep 3 tot 

en met 6 na schooltijd kiezen uit een breed sport en cultuuraanbod. Zoals: JUMP XL, So 

You Think You Can Dance, Game Design, Songwriting en nog veel meer! De lessen 

worden op dinsdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur op verschillende locaties aangeboden.  

Elk blok wordt afgesloten bij het leukste en spannendste indoor speelparadijs van 

Nederland! Onder begeleiding van buurtsportcoaches van de gemeente mogen de 

kinderen een uurtje vrij spelen bij Monkey Town in Valkenswaard!  

 

Were Di Junior Academie voor Sport en Cultuur 
Ook voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 is er genoeg te doen na school! Er zijn 

maar liefst 20 verschillende sport- en cultuurlessen met onder andere Freerunning, 

GoPro Skiën, Pimp Your Fashion, Master Chef Kids en nog veel meer!  

Deze lessen worden op donderdagmiddag tussen 16.00 - 17.00 uur op het Were Di 

aangeboden.  

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kinderen inschrijven via www.valkenswaard.nl/sport     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 www.valkenswaard.nl/sport 

 GemeenteValkenswaard 

 @sportvwaard 
 

http://www.valkenswaard.nl/sport


 

Programma Kids Academie 2016 – 2017 (groep 3 t/m 6) 
 

BLOK 1 

 

So You Think You Can Dance? 
Begint jij ook meteen te bewegen als er 

muziek wordt opgezet? Geef je dan op 

voor So You Think You Can Dance 

(SYTYCD)!  

Dansen is niet alleen erg leuk, het 

stimuleert ook de creatieve ontwikkeling. 

Tijdens SYTYCD gebruik je je fantasie en 

kun je een stukje van jezelf laten zien. 

Het is geen teamsport, maar toch 

is samenwerken erg belangrijk. Een 

choreografie maak je immers met de 

hele groep! 

 

Freerunning 

Durf jij het aan om door de lucht te springen en salto’s te maken? Dan is dit echt iets 

voor jou! 

Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je hindernissen moet overwinnen. Zo 

snel, origineel en mooi mogelijk. Deze sport wordt vaak beoefend op straat. 

Bijvoorbeeld in een winkelcentrum of op een plein. De basistechnieken gaan we in de 

gymzaal leren.  
 

Music World 
Er is een land, niet ver hier vandaan, waar alles anders is. De mensen praten niet 

tegen elkaar maar ze zingen. De kinderen doen de hele dag muziekspelletjes. 

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar dit wel zeer bijzondere land? 

Meld je dan aan voor deze workshops en maak kennis met de nootjes van muziekland. 

 

Schaken 
Speel spannende wedstrijdjes tegen je 

vriendje/vriendinnetje of tegen de computer! 

Koningen, koninginnen, torens, paarden, lopers, pionnen en 

een schaakbord natuurlijk. 

Even nadenken, een zet doen, afwachten wat je 

tegenstander doet en dan jij weer. 

Wanneer je de koning van je tegenstander schaakmat zet, 

ben je winnaar! 

 

Data: 
 

Oktober 4 11 18 

November 1   

 
LET OP! Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 26 september! 
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BLOK 2 

 
JUMP XL 

Wil je salto’s en fantastische sprongen maken op de 

tumblingbaan en op de trampoline? 

Onder professionele begeleiding ga jij jouw grens opzoeken en 

ook verleggen! 

Kom samen met jouw vriendje(s) en/of vriendinnetje(s) naar 

deze cursus en maak kennis met verschillende gave sprongen. 

 

Game Design 
Iedereen weet wat games zijn, maar heb jij je ooit afgevraagd hoe zo’n game nou 

precies gemaakt wordt? Waarschijnlijk niet! Hoe gaaf zou het zijn om jouw eigen game 

te maken? Dan is dit een mooie kans. In 3 lessen leer jij alle ins en outs en creëer jij je 

eigen game! 

 

Pimp Your Fashion 
Je oude kleren weggooien is verleden tijd! Met behulp 

van verschillende technieken gaan we oude kleding re-

stylen: Denk aan het verven met behulp van 

zelfgemaakte sjablonen/stempels, pimpen met 

(glitter)strassteentje en meer!  

De deelnemers leren van een ervaren mode-docent die 

dicht op de huidige modetrends zit en ervaring heeft met 

het hergebruik van materialen.  

 

Songwriting 

Heb jij er altijd al van gedroomd om net als Justin Bieber, Rihanna of Coldplay een 

eigen hit te schrijven? Schrijf je dan snel in! Het maakt niet uit of het nu een 

liefdesliedje is, een stoere rap of 

gewoon maar een deuntje dat niet uit je hoofd wil. Het belangrijkste is dat je van 

muziek houdt! 

 

Data: 
 

Januari 10 17 24 31 

 
LET OP! Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 2 januari 2017! 
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Programma Were Di Junior Academie 2016 – 2017 (groep 7 & 8) 

 

BLOK 1 
 

So You Think You Can Dance? 
Dansen bij Bruce Dance Factory is een beleving. Ritme en plezier staan voorop, de 

verschillende dynamische dansstijlen kunnen ervoor zorgen dat jij een topdanser wordt! 

Hierbij leggen we vooral de nadruk op het lekker leren dansen op vet gemixte muziek. 

Tijdens de trainingen werk je samen met je docent en de rest van je groep een 

choreografie tot in de puntjes uit. 

 

Master Chef Kids  
Droom jij ervan om de nieuwe master chef te worden of ben je 

gewoon graag in de keuken bezig? 

Dit is je kans! Tijdens deze workshop maak je kennis met 

verschillende kooktechnieken, smaken en ingrediënten, terwijl je 

samen lekkere en leuke recepten klaarmaakt. 

 

Pimp Your Fashion 
Je oude kleren weggooien is verleden tijd! Met behulp van verschillende technieken 

gaan we oude kleding re-stylen: Denk aan het verven met behulp van zelfgemaakte 

sjablonen/stempels, pimpen met (glitter)strassteentje en meer!  

De deelnemers leren van een ervaren mode-docent die dicht op de huidige modetrends 

zit en ervaring heeft met het hergebruik van materialen. 

  

Freerunning 
Durf jij het aan om door de lucht te springen en 

salto’s te maken? Dan is dit echt iets voor jou! 

Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je 

hindernissen moet overwinnen. Zo snel, origineel en 

mooi mogelijk. Deze sport wordt vaak beoefend op 

straat. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum of op een 

plein. De basistechnieken gaan we in de gymzaal 

leren.  

 

The Voice Kids 
Heb jij altijd al eens willen voelen hoe het is om auditie te doen voor ‘The Voice kids’? 

Of ben je benieuwd hoe het is om jury te zijn? Samen met zangcoach Chelsea Foreman 

kruip je zes workshops in de huid van een toekomstige popster of van een jurylid. Je 

leert je alle ins & outs van het zingen, het jureren en van de perfecte voorbereiding op 

een auditie. Ben jij benieuwd of de stoel omdraait? Geef je dan nu op!  

 

Data: 
 

Oktober 6 13 20 

November 3 10 17 

 
LET OP! Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 26 september! 
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BLOK 2 

 
Climbing & Boulderen 
Ooit tegen een muur omhoog geklommen? In onze sporthal hebben we een mooie 

klimwand waar je leert klimmen en zekeren. Boulderen is het klimmen van lage 

klimroutes zonder touw en gordel. Onder het oog van deskundige trainers maak jij op 

de veilige manier kennis met de sport! 

 

GoPro Skiën/Snowboarden 
Heb jij ook altijd zo’n super vet actie filmpje van je 

wintersport willen maken met een GoPro? 

Dit kun je nu leren bij Montana Snowcenter. Je gaat onder 

begeleiding van een instructeur filmen op de piste! Na het 

filmen zet je zelf een filmpje in elkaar en ga je naar huis 

met een gave actie video. Geen GoPro? Geen probleem. 

Deze kun je van ons lenen. Je moet wel ervaring hebben in 

het skiën of snowboarden. 

 

SG Were Di voetbalacademie 
Lijkt het jou leuk om dezelfde trucjes te leren als Cristiano Ronaldo en Messi? Doe dan 

mee aan onze voetbalacademie, ook al ben je al lid van een voetbalclub! De 

voetbalacademie is opgezet voor jongens en meisjes. De oefenstof wordt aangepast aan 

het niveau van de deelnemers en de verschillende trainingsgroepen. 

 

App & Game Design 
Iedereen weet wat apps & games zijn, maar heb jij ooit 

afgevraagd hoe zo’n app of game nou precies gemaakt 

wordt? Waarschijnlijk niet! Hoe gaaf zou het zijn om jouw 

eigen app of game te maken? Dan is dit een mooie kans. 

Tijdens de workshops leer jij alle inns & outs en creëer jij je 

eigen game of app.  

 

Project Junction 
Hoe laat je zien wie je bent en welke talenten jij hebt? Wat is dat eigenlijk creativiteit? 

Door verschillende materialen uit te proberen ga je op ontdekkingstocht gaan. Volg je 

zintuigen (horen, ruiken, proeven, zien en 

voelen). Samen met een kunstenaar ga je onderzoeken wat je leuk vindt en wat bij jou 

past. Het gaat er vooral om dat je veel plezier hebt! 

 
Data: 
 

December 1 8 15 22 

Januari 12 19   

 

LET OP! Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 22 november! 
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Alle kinderen doen mee in Valkenswaard! 
Heeft u een laag inkomen? 

Kunnen uw kinderen niet meedoen aan de Kids of Junior Academie Sport & Cultuur? 

Dan kunnen wij u helpen.  

 

Alle kinderen moeten kunnen sporten, creatief bezig zijn en deelnemen aan 

schoolactiviteiten. Gemeente Valkenswaard, Stichting Leergeld Valkenswaard e.o., 

Jeugdsportfonds Brabant en Jeugdcultuurfonds Brabant hebben de handen ineen 

geslagen om dit mogelijk te maken.  

 

Hoe werkt het? 

 

Voor wie 

Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar in gezinnen met een kleine beurs.  

Dit betekent een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau. Wij zorgen ervoor 

dat uw kind toch mee kan doen met sport, cultuur en schoolactiviteiten. 

 

Vergoeding 

Dit doen we door het vergoeden van de contributie van vereniging, sportkleding, 

muziekles, schoolreisje etc. Voor sport geldt een maximale vergoeding van € 225, - per 

jaar. Voor cultuur geldt een maximale vergoeding van € 450, - per jaar. U ontvangt 

deze vergoedingen niet zelf. De betalingen gaan rechtstreeks aan de verenigingen, de 

scholen of de leveranciers van sportkleding.  

 

Aanvraag indienen 

U kunt een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Valkenswaard e.o..  

Leergeld kijkt met u samen naar een aanvraag voor sport, cultuur of schoolactiviteiten. 

De sport- en cultuuraanvragen dient zij namens u in bij Jeugdsportfonds Brabant of 

Jeugdcultuurfonds Brabant. De aanvragen voor schoolactiviteiten handelt zij zelf af. U 

hoeft zich dus niet bij verschillende organisaties te melden. 

U kunt Leergeld benaderen: 

Website: www.leergeld.nl/valkenswaard 

E-mail: leergeldvalkenswaard@outlook.com 

Tel: 0643005735 (direct bereikbaar dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur) 
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