Scholierensport
Vind de spor t die bij jou past!
•
•
•
•
•

Roeien
Basketbal
Stijldansen
Golf
Hockey

•
•
•
•
•

Zwemmend redden
Judo
Gymnastiek
Zeilen
Wedstrijdzwemmen

• Muziekles NIEUW
Snooker
• Streetdance
• Taekwondo
• En nog veel meer

Probeer zo veel activiteiten uit als je wilt.
Ga naar www.scholierensport.nl en schrijf je in!

Win samen met jouw klas een goed gevulde ballentas! Kijk snel binnenin

Meer informatie of vragen? Kijk op www.scholierensport.nl
Sportbedrijf Lelystad | Badweg 21 | 0320 285 385 | scholierensport@sportbedrijf.nl
www.sportbedrijf.nl
SportinLelystad
SportbedrijfLelystad
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Welke spor t past bij mij?
Dit ontdek je door mee te doen aan Scholierensport! Misschien is windsurfen jouw ding, misschien
snooker of judo. Of schrijf je in voor een muziekles en ervaar hoe het is om muziek te maken op de
gitaar, saxofoon of trompet.
Op www.scholierensport.nl lees je alles over de sportieve en culturele activiteiten waarmee je
kunt kennismaken. Je mag aan zo veel activiteiten meedoen als je wilt. Het hele jaar door!
De meeste kennismakingsactiviteiten vinden plaats in de herfst, maar er staan er ook een aantal
in het voorjaar gepland. De uiterste inschrijfdatum verschilt daarom per vereniging.
Schrijf je wel zo snel mogelijk in, want sommige activiteiten zitten razendsnel vol.

Bekijk het aanbod op www.scholierensport.nl
en schrijf je online in!
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Hoe werkt het?
Ga naar de website www.scholierensport.nl.
• Bekijk het sportaanbod via de knop ‘overzicht aanbod’.
• Lees goed welke activiteiten voor jou bedoeld zijn.
• De kosten vind je bij de beschrijving van de activiteit. De meeste activiteiten kosten € 4,00.
• Overleg met je ouders/verzorgers of je mag inschrijven.
Heb je een leuke activiteit gevonden?
• Klik om in te schrijven op de groene button ‘inschrijven’.
• Heb je nog geen account? Kies ‘een account maken’.
• Heb je wel een account? Kies ‘inloggen’.
• Nu kun je je inschrijven en online betalen.
• Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving via e-mail.
Na het inschrijven
Uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit krijg je bericht van de aanbieder met alle details.
Vragen of geen bericht gehad?
Neem dan contact op met de aanbieder of met Sportbedrijf Lelystad via telefoonnummer
0320 285 385 of via e-mail scholierensport@sportbedrijf.nl.

Win met je klas een goed gevulde ballentas!
Onder alle klassen met minimaal tien ingeschreven leerlingen verloot
Sportbedrijf Lelystad op 3 december 2018 een goed gevulde ballentas.
Ga jij hem winnen met je klas?
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Uw dochter wil op judo...
…uw zoon wil voetballen, maar u heeft geen idee hoe u
dit kunt betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit
gezinnen waar niet genoeg geld is voor een lidmaatschap
bij een sportvereniging.
U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen voor
uw kind(eren). Dat wordt gedaan door een intermediair.
Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener,
schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een
maatschappelijk werker. Deze intermediairs kunnen online
een aanvraag voor uw kind indienen.
Kijk voor meer informatie op:
www.jeugdfondssportencultuur.nl
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