
Club Extra
Voor kinderen die een opstapje  
nodig hebben om met plezier 
en zelfvertrouwen te kunnen bewegen

Club Extra
Gymles is niet voor alle kinderen even 
leuk. Als je kind denkt dat hij of zij niet 
goed is in gym kan het zelfvertrouwen 
minder worden. 
Misschien heeft jouw kind een moto-
rische of sociaalemotionele achter-
stand. Dan kan het gebeuren dat hij of 
zij problemen ervaart in de omgang 
met leeftijdsgenootjes. Het plezier in 
gymmen wordt minder. Dat is jammer, 
want juist bewegen kan je kind zoveel 
brengen in de lichamelijke maar ook de 
psychische gezondheid. Club Extra kan 
jouw kind helpen om weer met plezier 
te gaan bewegen.

Doel: meer zelfvertrouwen
Bij Club Extra maakt je kind in een 
veilige omgeving kennis met diverse 
sporten. Het doel van Club Extra is om 
kinderen meer zelfvertrouwen te geven 
waardoor zij uiteindelijk bij een reguliere 
sportvereniging kunnen aansluiten. 
Tijdens de lessen gaan de kinderen door 
verschillende fases: van mislukken naar 
lukken, van lukken naar beter worden 
en van beter worden naar goed genoeg 
zijn. Goed genoeg om met vertrouwen 
en plezier mee te doen aan de gymles. 
Goed genoeg om aansluiting te vinden 
bij het buitenspelen en bij leeftijdsgeno-
ten op een reguliere sportvereniging.

‘Yes! Het is me gelukt!’ 

schagen@teamsportservice.nl | 0224-21 47 74
www.teamsportservice.nl/schagen



De lessen: sport en cultuur 
Met Club Extra wordt gekeken naar 
de motoriek, het gedrag en een ge-
zonde leefstijl. We werken met kleine 
groepjes van maximaal 8 deelnemers 
zodat er veel individuele aandacht is. 
Elke week is er één uur les waarbij we 
steeds een andere activiteit doen. Zo 
maakt uw kind kennis met verschil-
lende sporten. Kinderen en jongeren 
doen veel succeservaringen op, maken 
nieuwe vriendjes en groeien in hun 
ontwikkeling. Daarmee groeit ook hun 
zelfvertrouwen!
Allemaal met als doel om weer met 
een prettig gevoel te kunnen meedoen 
aan de gymles, het buitenspelen of 
andere beweegactiviteiten.

Elke dinsdag
Vanaf 14 mei bieden we wekelijks voor 
2 leeftijdscategorieën Club Extra aan.
6-12 jaar  15.00-16.00 uur
12-16 jaar  16.00-17.00 uur

Maximum 8 deelnemers per groep 
(vol=vol)

Locatie
Groeneweghal
Wilgenlaan 1a, Schagensten 

Kosten
€ 12,50 voor 6 lessen  
In het bezit van een Meedoen-pas? 
Dan is deelname gratis.

Meer info/Aanmelden 
schagen@teamsportservice.nl
of bel 0224-21 47 74

‘Ik heb nieuwe 
vrienden gemaakt!’

schagen@teamsportservice.nl | 0224-21 47 74
jouw.teamsportservice.nl/schagen/project/club-extra

Club Extra
Samen met anderen succeservaringen 
beleven en vrienden maken.


