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De Marimbahal   Waldhoornplein 19

Blokhut in de Natuurtuin   Hazepad 58

Gymzaal Steenvoordeschool   Dr. Poelslaan 87

Elsenburgerbos   Jaagpad 3
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Haaglanden Beweegt

Overige adressen
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Buvelio  Willem van Rijswijckstraat 7b

Just Dance Studio   Verrijn Stuartlaan 34

4

Cruyff Court Klaroenstraat2

Don Bosco Julialaantje 261

19 Montessorischool Parkrijk van Rijnweg 7

18 Wethouder Brederodeschool Goedendorplaan 3

Petrusschool Johan Brouwerstraat 2

Mariaschool Van Vredenburchweg 75

Elsenburgschool Labouchèrelaan 3

Kindcentrum Snijders Willem van Rijswijckstraat 13

Godfried Bomansschool Wijnandt van Elststraat 1

Rehobothschool Dr. H. Colijnlaan 3

Prins Mauritsschool Kerklaan 144

OBS Nicolaas Beets Beetslaan 97
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ODBS‘t Prisma Willem van Rijswijckstraat 15

Brede School Stationskwartier P.C. Boutenslaan 2 

Brede School Muziekbuurt Adm. Helfrichsingel 20
aanbellen zij-ingang Schalmeistraat 15

Kindcentrum BuitenRijck Metelerkampstraat 105 

Basisschool Het Kristal Henri Dunantlaan 90

Basisschool Kronenburgh Broekslootkade 95-97 

Brede School Steenvoorde Dr. Poelslaan 2-4 
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De Voorde Bazuinlaan 4

GBS De Akker Trompetstraat 3
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La Playa   Cobbenhagestraat 2A5
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De Ontdekkers is een programma van de gemeente Rijswijk. Team Brede 

Impuls organiseert ieder schooljaar, samen met lokale partners, een 

inspirerend naschools activiteitenaanbod. Kinderen van 2 tot en met 12 

jaar krijgen zo alle kansen om (verborgen) talenten te ontdekken. Ook 

in de vakanties nemen kinderen via de Ontdekkers gratis deel aan leuke 

sport-, cultuur-, natuur-, taal- en techniekactiviteiten.

06

Ken jij de
Ontdekkers?

facebook.com/DeOntdekkersRijswijk

Kinderen vinden het leuk om te sporten, muziek te maken en creatief bezig 
te zijn. Maar de kosten voor al die leuke activiteiten kunnen flink oplopen. 
Kinderen tot 18 jaar met een geldige Ooievaarspas kunnen meestal gratis lid 
worden van één sport- en één culturele instelling. 

In Rijswijk doen meer dan 30 verenigingen en 
culturele instellingen mee aan deze regeling. 
Op www.ooievaarspas.nl kun je vinden welke 
instellingen meedoen en welke voorwaarden 
er zijn.

OOIEVAARSPAS

ooievaarspas

TEAM
BREDE

IMPULS

 milo

PASCAL

 monika

 Kevin

 mike

 bibi

 eva

 bas  CHIARA

Wie werken er nog meer

mee aan de Ontdekkers?

2 3

Hallo Ontdekkers!
Hoe is jullie zomervakantie geweest? Hebben jullie net zo van het 

zonnetje genoten als Team Ontdekkers? De tijd vliegt, want de 

herfstvakantie komt er alweer aan. We hebben weer fantastische 

en leerzame activiteiten en cursussen voor jullie geprogrammeerd! 

Zo kun jij je bijvoorbeeld opgeven voor de nieuwe vakantieactiviteit 

Tie Die Art of je kunt je opgeven voor de nieuwe cursus Creatief met 

Chocolade! Jij ontdekt vast en zeker een nieuw talent bij één van de 

vakantieactiviteiten of cursussen. 

Social Media

Marise
PR en communicatie

Groetjes, Jaleesa

Heb je nog Tips of Tops voor de Ontdekkers?

Laat het ons dan zeker weten!

P.S. vergeet
de Ontdekkers niet

te liken op facebook!
Facebook.com/
deOntdekkers-

Rijswijk.nl

AFMELDEN bij 
afwezigheid

Het gebeurt de laatste tijd helaas 
te vaak dat kinderen niet of tijdig 

afgemeld worden voor een activiteit. 
Vanaf deze vakantie gaan we dit 
bijhouden. Houd er rekening mee 

dat wanneer u uw kind niet of tijdig 
afmeldt, wij het recht hebben om in de 
toekomst de toegang te weigeren tot 
deelname aan de gratis Ontdekkers-

activiteiten. 

KIJK OP PAGINA 15 VOOR ONZE REGELS EN RICHTLIJNEN

instagram
@ontdekkersrijswijk
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KALENDER Hier vind je een overzicht van
alle activiteiten voor de periode
19 oktober tot 11 december.

Kerst
vakantie-
activiteiten

21 dec
-
1 jan

Vakantieactiviteiten CursussenSchool- en Wijkactiviteiten

Herfst-
vakantie-
activiteiten
Week 43

19 okt
-
23 okt

Vanaf 
week 45
2 nov
-
11 dec

Dinsdag Woensdag Donderdag VrijdagMaandag

Peuters in Beweging
Turnen
Creatief
met Chocolade
Padel

De Ontdekkers Kerstbrochure                          is beschikbaar!  Vraag het aan Team Brede Impuls!

10
10
10

10

Knutselkookclub 11

Sportmix
Cruyff Court
Beweegkriebels

14
14
14

Sportmix 9-13 jaar 14 Cruyff Court 14

Ninja Experience 11

Peuters
in beweging

Street HipHop

Tie Dye Art

Tekenen

Archery Tag

Tekenen
Masterchef Rijswijk
 

11
11

8

Sportmix 4-8 jaar 14

Ninja Experience

Kleuters
in Beweging

Rijswijkse
Familiewandeling

 
De Slimste Mens

Quiz

7 8
Bomenbusiness

Roofvogels
in de stad

Sieraden maken

66
Creatief met
Chocolade

Padel

Masterchef Rijswijk

Knutselkookclub

Street HipHop
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DI 20

HERFSTVAKANTIE
ACTIVITEITEN  Aanmelden kan tot donderdag 

15 oktober 12.00 uur.

066 7

Tie Dye Art
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Buvelio
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Lekker creatief spelen met verf, water en stof. 

Tie Dye is dé trend van nu! We gaan mooie 

kleuren en figuren maken met verf en water en 

dat allemaal op een stuk stof. Het is gewoon een 

feestje op je kleding! 

Maak kennis met: 

Tekenen
i.s.m. Tolk Talks Illustration

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 6 - 9 jaar

In iedereen schuilt een échte tekenaar! Dus 

pak je potloden en maak kennis met de 

basistechnieken van tekenen. Tijdens de les 

tekenen we jouw held of heldin. Weet jij al hoe 

hij of zij eruit ziet?

MA 19

De herfstvakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

MA 19
Maak kennis met: 

Knutselkookclub
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 12.30 - 13.30 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Joepie!! Hoogste tijd om onze eerste eigen 

heerlijke baksels te gaan maken. We bakken 

lekkere cakejes en maken er natuurlijk prachtige 

en lekkere kunstwerkjes van! Dat wordt 

smullen: NomNomNom!

Maak kennis met: 

Creatief met Chocolade
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 9.30 - 10.30 uur
Leeftijd  | 6 - 9 jaar

Chocolalalalalala….we zijn in de zevende 

chocoladehemel! Puur, melk, wit, caramel en 

met nootjes. Dit is geen droom, dit is een super 

lekkere Ontdekkers vakantieactiviteit. Kom 

mooie en overheerlijke chocolade creaties 

maken om je vingers bij af te likken!

Maak kennis met: 

Padel
i.s.m. La Playa

Locatie  | La Playa
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | Vanaf 8 jaar

Deze sport begon ooit in Mexico, maar is nu 

super populair in heel de wereld! Hoe tof dat 

je ook aan Padel kan doen in Rijswijk? Padel 

lijkt een beetje op tennis; racket, bal, net en 

overslaan. Alleen mag je nu ook de muren 

rondom het veld gebruiken. Nog sneller en 

leuker dus!

Maak kennis met: 

Masterchef Rijswijk
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 11.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | Vanaf 9 jaar

Hou jij ook zo van lekker eten? Dan kan je dat 

straks gewoon ook zelf maken! Dit keer maken 

we samen allemaal gerechten uit verschillende 

landen. Heb jij weleens Spaans of Nederlands 

gekookt? Si of nee? Na deze activiteit begin je zo 

je eigen Masterchef-restaurant. Koken maar!

DI 20

Archery Tag
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Basisschool Kronenburgh
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | Vanaf 9 jaar

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Stoer, snel, spannend en sportief. Archery Tag 

is een soort mix van trefbal en paintball, maar 

dan met pijl en boog! Dus ren, beweeg, duik, 

ontwijk en schiet als Robin Hood. Klaar en 

mikken maar…

WO 21
Maak kennis met: 

Ninja Experience
i.s.m. Taekwondo Beuk

Locatie  | Brede School Steenvoorde
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Sssst… sluip voorzichtig naar voren en beweeg 

dan ineens sneller dan je schaduw. Jij bent 

een echte ninja!Tijdens deze cursus leren we 

echte ninjamoves door middel van diverse 

zelfverdedigingssporten. Aan het eind leggen 

we een spectaculair ninja parcours af met gave 

bewegingen en coole stunts.

Kleuters in Beweging
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Brede School Muziekbuurt
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Kleuters en stilzitten? Echt niet. Kleuters en 

lekker vrolijk bewegen? Tuurlijk! Tijdens deze 

activiteit doen we allemaal verschillende leuke 

en leerzame spelletjes. Dus laten we lachen, 

plezier maken en lekker in beweging blijven. 

Muziekje erbij en let’s go!

WO 21

Rijswijkse 
familiewandeling
i.s.m. Welzijn Rijswijk + IVN + Gezond 
Natuur Wandelen

Locatie  | Elsenburgerbos
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | Familie - (groot) ouders
   samen met kinderen

Tijd  | 12.30 - 14.30 uur
Leeftijd  | Familie - (groot) ouders
   samen met kinderen

Doe met het hele gezin mee aan de herfsteditie 

van de Rijswijkse familiewandeling in het 

Elsenburgerbos. Tijdens de wandeling van 1,5 

uur zien en leren we veel van de natuur en 

vogels. Na afloop is er voor de kinderen een 

knutselopdracht. Trek je wandelschoenen aan, 

neem je verrekijker mee en geef je als gezin op.

Let op: Dit is een familiewandeling, enkel een 

kind opgeven is niet mogelijk. 1 aanmelding per 

gezin is voldoende. Geef in de opmerking aan 

met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen 

jullie meedoen.

De Slimste Mens Quiz 
i.s.m Haaglanden Beweegt

Locatie  | Wethouder Brederodeschool
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | Vanaf 9 jaar

Waar weet jij super veel van: sport, geschiedenis, 

dieren, muziek of techniek? We spelen samen de 

quiz van tv ‘De Slimste Mens’ en ontdekken wie 

er heel veel weet van allerlei onderwerpen. Durf 

jij de strijd aan te gaan?

Verzamelenpunt:
Waterscouting Dorus Rijkers, Jaagpad 3

locaties en adressen
op ACHTERZIJDE
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De herfstvakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

HERFSTVAKANTIE
ACTIVITEITEN  Aanmelden kan tot donderdag 

15 oktober 12.00 uur.

DO 22 

Bomenbusiness
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Blokhut Natuurtuin
Tijd  | 9.30 - 10.30 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Natuurlijk, je kunt in bomen klimmen en lekker 

door het bos rennen. Maar wat weet je eigenlijk 

van bomen? Hoe zien ze er van binnen uit, hoe 

oud kunnen ze worden en welke dieren leven er 

allemaal in bomen? Ontdek het samen met ons 

en word een echte boombaas!

Roofvogels in de stad
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Blokhut Natuurtuin
Tijd  | 11.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Wist jij dat er midden in het centrum van 

Rijswijk een echte roofvogel woont? Echt waar, er 

is een slechtvalk die hier ieder jaar een nest komt 

maken. Samen gaan we ontdekken welke vogels 

er nog meer in Rijswijk wonen én wellicht zien 

we er nog wel één van heel dichtbij!

Sieraden maken
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Buvelio
Tijd  | 10.00 - 11.30 uur
Leeftijd  | Vanaf 9  jaar

Tijd  | 12.30 - 14.00 uur
Leeftijd  | Vanaf 9 jaar

Een mooie ketting of een prachtige armband. Dat 

willen we allemaal wel! Nou, tijdens deze activiteit 

kun je er gewoon zelf eentje maken met de aller-

mooiste kralen. Ontwerp en maak je eigen sieraad! 

VR 23
Maak kennis met: 

Peuters in beweging
+ ouders
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Brede School Muziekbuurt
Tijd  | 10.00 - 10.45 uur
Leeftijd  | 2 - 4 jaar

Het is peutertijd! We gaan allemaal leuke 

spelletjes spelen met wasknijpers, balletjes, 

hoepels en nog veel meer. Natuurlijk zetten 

we ook de leukste kinderliedjes op. Wie swingt 

er mee? Ook mama’s en papa’s kunnen lekker 

meedoen! ChiChi-WaWaWa

Maak kennis met: 

Street HipHop
i.s.m. Just Dance Studio

Locatie  | Just Dance Studio
Tijd  | 16.00 - 17.00 uur
Leeftijd  | 6 - 9 jaar

Hou je ook zo van muziek en kun je niet 

stilstaan? Kom naar deze toffe activiteit bij Just 

dance studio en leer de technieken van hiphop 

en de coole moves van streetdance op top 40 

muziek. Dat is nog eens een gave mix. Dans je 

mee? 

SPELREGELS
HERFSTVAKANTIE 
ACTIVITEITEN
 Voor de vakantieactiviteiten moet je je op tijd 
opgeven. Houd daar rekening mee. Inschrijven 
doe je via www.ontdekkersrijswijk.nl. 

 Bij te veel aanmeldingen voor een activiteit 
wordt plaatsing bepaald aan de hand van 
volgorde van binnenkomst.

 Na de sluitingsdatum ontvangt u een mail 
van de vakantiecoördinator met de laatste 
informatie.

 Als je niet kunt komen, meld je dan af. 
Iemand anders kan dan in jouw plaats 
deelnemen aan de activiteit.

 Bij aanmelding en deelname verklaar je dat 
foto’s en video’s door Haaglanden Beweegt 
gebruikt mogen worden voor
promotiedoeleinden.

 Afmelden bij vakantiecoördinator
Eva van der Zon:
e.vanderzon@haaglandenbeweegt.nl

Er maar   liefst 725 aanmeldingen 
waren, waarvan 322 unieke 
kinderen welke deel hebben 
genomen aan de Ontdekkers 
zomervakantieactiviteiten?

Wist je dat ?

 Voor de cursussen moet je je op tijd 
opgeven en natuurlijk ook op tijd betalen. 
Houd daar rekening mee. Aanmelden doe 
je via www.ontdekkersrijswijk.nl. Op de 
website vind je ook alle informatie over de 
cursussen.

 Deelname aan de cursussen is alleen 
mogelijk wanneer de betaling voor de 
betreffende cursus is ontvangen bij onze 
administratie. 

 Er wordt verwacht dat je iedere les 
aanwezig bent. Eén of meerdere keren 
niet verschijnen geeft geen recht op 
teruggave van geld of gratis deelname 
aan andere cursussen. Bij annulering na 
betaling is restitutie niet mogelijk. 

 Na sluiting van de aanmeldtermijn 
ontvang je een bevestiging van 
doorgang van de cursus. Daarin staat ook 
wat er verder verwacht wordt, zoals het 
meenemen van bepaalde sportkleding.

 Mocht de cursus niet doorgaan 
vanwege te weinig aanmeldingen, dan 
ontvang je hierover bericht en wordt 
het cursusbedrag binnen een week 
na sluiting van de aanmeldtermijn 
teruggestort.

 Bij aanmelding en deelname verklaar 
je dat foto’s en video’s door Haaglanden 
Beweegt gebruikt mogen worden voor 
promotiedoeleinden.

 Als je toch een keertje niet kunt 
komen, meld je dan af. Afmelden voor de 
les kan tot uiterlijk 9.30 uur dezelfde dag 
via telefoonnummer 070 307 08 11
of mail naar Eva van der Zon:
e.vanderzon@haaglandenbeweegt.nl. 

SPELREGELS
ONTDEKKERS
CURSUSSEN

KUN
JE TOCH

NIET KOMEN?
Meld je dan

op tijd af!

8 9



CURSUSSEN Aanmelden kan tot
dinsdag 27 oktober 12.00 uur.

De cursussen tellen zes lessen en kosten 15 euro. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

i.s.m. Haaglanden Beweegt

Leeftijd:
Locatie:

1e les:

4 - 6 jaar
Brede School
Stationskwartier
2 november

Op maandag 16.00-17.00 uur

Turnen

Ben jij een beetje sterk? Wil je ook lenig 
worden of ben je dat al? Kom lekker 
turnen samen met andere stoere jongens 
en meiden. We gaan samen aan de slag 
met sprong, vloer, brug en balk. Hoe goed 
beheers jij je lichaam en spieren?  Straks 
ben je nog steker en leniger. Superleuk!

Ninja Experience

Leeftijd:
Locatie:

1e les:

4 - 6 jaar
Gymzaal Basisschool
‘t Kristal
4 november

i.s.m. Taekwondo Beuk

Sssst… sluip voorzichtig naar voren 
en beweeg dan ineens sneller dan 
je schaduw. Jij bent een echte ninja! 
Tijdens deze cursus leren we echte 
ninjamoves door middel van diverse 
zelfverdedigingssporten. Aan het eind 
leggen we een spectaculair ninja parcours 
af met gave bewegingen en coole stunts.

Op woensdag 16.00-17.00 uur

Knutselkookclub

Leeftijd:
Locatie:
1e les:

4 - 6 jaar
Don Bosco
3 november

Op dinsdag 16.00 - 17.00 uur

Joepie!! Hou jij van lekker en gezond 
eten? Dan kan je het straks gewoon 
helemaal zelf maken. Samen met de 
Ontdekkers gaan we heerlijke cakejes 
bakken en prachtig versieren. Ook 
maken we allerlei lekkere hapjes voor in 
onze zelfgemaakte broodtrommels. Dat 
wordt smullen: NomNomNom! 

i.s.m. Don Bosco

i.s.m. Don Bosco

Leeftijd:
Locatie:
1e les:

Vanaf 9 jaar
Don Bosco
5 november

Op donderdag 16.00-17.30 uur

Masterchef Rijswijk

Kookt jouw vader of moeder soms ook 
niet zulke lekkere dingen? Dan maak 
je vanaf nu toch gewoon zelf heerlijk 
eten! Dit keer koken we gerechten uit 
allemaal verschillende landen. Heb jij al 
weleens Spaans of Nederlands gekookt? 
Na deze cursus kun je misschien wel je 
eigen restaurant beginnen. 

10 11

locaties en adressen op ACHTERZIJDE

Creatief
met Chocolade

Leeftijd:
Locatie:
1e les:

6 - 9 jaar
Don Bosco
2 november

i.s.m. Don Bosco
Chocoladerepen, chocoladekoekjes, 
chocoladehagelslag, chocoladevla en 
natuurlijk chocolademelk. Alle chocolade 
fanaten verzamelen! Tijdens deze cursus 
maken we samen de lekkerste creaties 
met lekker veel chocolade. Melk, puur of 
witte chocolade... wat is jouw favoriete 
smaak? Doe mee en chocolalalalalala!

Op maandag 16.00-17.30 uur

Peuters in
Beweging

Leeftijd:
Locatie:
1e les:

2 - 4 jaar
Marimbahal
2 november

Op maandag 9.00-9.45 uur

Het is tijd voor heel veel lol en plezier met 
de leukste spelletjes: het is peutertijd! 
We komen lekker in beweging en doen 
leerzame spelletjes met wasknijpers, 
balletjes, hoepels en nog veel meer! 
Natuurlijk luisteren we ook naar de 
allerleukste kinderliedjes, swing je mee?

i.s.m. Haaglanden Beweegt

Padel

Leeftijd:
Locatie:
1e les:

Vanaf 8 jaar
La Playa
2 november

Op maandag 16.00-17.00 uur

De hipste sport van dit moment! Padel 
lijkt een beetje op tennis: racket, bal, net 
en overslaan. Alleen mag je bij Padel 
ook nog eens de muren rondom het veld 
gebruiken. Nog gaver en sneller dus! 
We leren de beste technieken en spelen 
wedstrijdjes. Kom jij meedoen met de 
snelst groeiende sport van Nederland?

i.s.m. La Playa

i.s.m. Tolk Talks Illustration

Leeftijd:
Locatie:
1e les:

6 - 9 jaar
Buvelio
5 november

Op donderdag 16.00-17.00 uur

In iedereen schuilt een goede tekenaar! 
Dus pak je potloden en kom naar 
deze creatieve cursus. Hoe ziet jouw 
eigen superheld eruit? We gaan hem 
of haar tekenen en leren zo nieuwe 
tekentechnieken. Tijdens de laatste les kan 
je jouw held aan je ouders laten zien!  

Tekenen

i.s.m. Just Dance StudioStreet HipHop

Leeftijd:
Locatie:
1e les:

6 - 9 jaar
Just Dance Studio
6 november

Wie houdt er van lekkere muziek? Wie kan 
er ook niet stilstaan op de leukse liedjes? 
Dan is deze cursus super voor jou! Tijdens 
de leuke lessen bij Just dance studio leren 
we technieken van hiphop, maar ook de 
coole moves van streetdance op top 40 
muziek. Helemaal van nu!

Op vrijdag 16.00-17.00 uur



Als de herfst komt
 gaat de zon eerder 
onder en is het weer 

langer donker. 
Bomen maken zich 

klaar voor de winter 
en laten dan hun 
blaadjes vallen.

Zoveel bomen, zoveel blaadjes.
Wat hebben ze mooie vormen

en kleuren, herken jij ze?

Wist je dat ?

knustel je eigen kastanjespin
Wat heb je nodig?Steek met de punaise of tanden-

stoker gaatjes voor de pootjes in 
de kastanje.

Knip het ijzerdraad of chenille-
draad in 8 gelijke stukken.

Rijg al je (strijk)kralen aan de
8 stukjes draad en vouw ze 
dubbel aan de uiteindes zodat 
de kraaltjes niet wegglijden.

Steek de pootjes in de gaatjes
in de kastanje.

Plak de wiebeloogjes op, of 
teken ze met een stift op
de kastanje.

=9+ +
=15

=....

=30
+ +

++

+ x
=18+ +
=3

=....

=90
+ +

++

+ x

het antwoord is: 186

EIK

BEUK

WILG

ESDOORN

HULST

1

2

5

4

3

- Kastanje
- (strijk)kralen
- ijzerdraad of chenilledraad
- wiebeloogjes of stift
- punaise of tandenstoker
- lijm

Hmmm, het lievelelingsdrankje
van Pascal in de herfst is....
Warme Chocolademelk
met slagroom of sprinkels en.....
(als het van mama mag)
mini marshmallows!

Lekker buitenspelen kan ook

in de herfst! Plassen springen

en kastanjes en spinnen zoeken,

trek maar aan die laarzen!

in de herfst

grapje!
Waarom vliegen
veel vogels in de 
herfst naar het 

zuiden ?
Omdat lopen

te ver is

13061012



SCHOOL  EN WIJKACTIVITEITEN

Sportmix
Het spelen van spelletjes en 

doen van allerlei sporten staat 

centraal tijdens de Sportmix.

Tijd 12.30 - 14.30 uur
Leeftijd 4 - 13 jaar
Locatie Van Zweedenzaal

Voor meer info mail Kevin de Wit
k.dewit@haaglandenbeweegt.nl

Tijd 15.15 - 17.00 uur
Leeftijd 9 - 13 jaar
Locatie Gymzaal Brede School Muziekbuurt

Cruyff Court  
Ook in het najaar lekker buiten 

sporten. 

Tijd 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd 4 - 18 jaar
Locatie Cruyff Court

Tijd 15.30 - 17.30 uur
Leeftijd 4 - 18 jaar
Locatie Cruyff Court

vrije inloop

vrije inloop

vrije inloop

vrije inloop

Voor meer info mail Kevin de Wit
k.dewit@haaglandenbeweegt.nl

In de vakantie is er geen Sportmix

In de vakantie is er geen
Cruyff Court

VR

WO

WO

DO

061014

Tijd 15.15 - 17.00 uur
Leeftijd 4 - 8 jaar
Locatie Gymzaal Brede School Muziekbuurt

vrije inloop
DI

Pascal

• informeer uw kinderen over de algemene 
veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze 
altijd de aanwijzingen van de begeleiding 
opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af
zoals een 06-nummer;

• breng je kind(eren) niet naar een Ontdekkers 
activiteit als je kind klachten heeft van 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar een 
Ontdekkers-activiteit als iemand in jouw huis 
koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwd-
heidsklachten. Als iedereen 24 uur geen 
klachten heeft, mag je je kind weer laten 
sporten en naar buiten;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang 
van de locatie van de Ontdekkersactiviteit;

• breng je kind(eren) niet naar een 
Ontdekkers-activiteit als iemand in jouw 
huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 
dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kan worden, moet uw kind 
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met 
personen uit jouw huishouden;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 
gelegenheid naar de Ontdekkersactiviteiten;

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen 
toegang tot de Ontdekkersactiviteiten. Dit 
geldt zowel voor, tijdens als na de activiteit 
van jouw kind(eren);

• volg altijd de aanwijzingen op van de 
programma coördinatoren van Haaglanden 
Beweegt;

• direct na de sportactiviteit halen de 
ouder/verzorger de kinderen op van de 
Ontdekkersactiviteit. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is. 

Helaas is corona nog niet voorbij
en vragen we jullie je aan de volgende
maatregelen te houden:

Like onze
Facebook pagina
en blijf op
de hoogte
van alle
activiteiten

facebook.com/DeOntdekkersRijswijk

- 

Cursus Beweegkriebels
Doe jij samen met jouw kind mee

met het 10-weeks beweeg en leefstijl-

programma voor ouder en kind?

Geef je dan snel op!

Tijd  9.00 - 10.00 uur
Leeftijd  2 - 4 jaar + ouders
Locatie  Gymzaal Brede School Steenvoorde
Eerste les  Woensdag 7 oktober

Aanmelden verplicht! Mail Jaleesa Lubis
J.Lubis@haaglandenbeweegt.nl

aanmelden verplicht
WO

Tijdens de herfstvakantie
gaat de cursus WEL door

Voetjebal i.s.m. Voetjebal Den Haag

Spelenderwijs leer jij samen met jouw 

kind bewegen en voetballen. Een gezel-

lige, leerzame les waarbij plezier en 

voetbal centraal staan!

Tijd  10.00 - 10:45 
Leeftijd  2-3 jaar + ouders

Tijd  11.00 - 11:45 
Leeftijd  4-5 jaar + ouders

Locatie  Gymzaal Brede School Steenvoorde
Eerste les  Zaterdag 3 oktober

aanmelden verplicht
ZA

In de vakantie is er geen Voetjebal
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BROCHURE 1
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1

De Marimbahal   Waldhoornplein 19

Blokhut in de Natuurtuin   Hazepad 58

Gymzaal Steenvoordeschool   Dr. Poelslaan 87

Elsenburgerbos   Jaagpad 3

De Ontdekkersbrochure is een uitgave van:
Haaglanden Beweegt i.o.v. gemeente Rijswijk 

Redactie: Jaleesa Lubis, Ontdekkersprogrammeur Drukwerk: Grootsgedrukt.nl

Haaglanden Beweegt

Overige adressen
6

3

Buvelio  Willem van Rijswijckstraat 7b

Just Dance Studio   Verrijn Stuartlaan 34

4

Cruyff Court Klaroenstraat2

Don Bosco Julialaantje 261

19 Montessorischool Parkrijk van Rijnweg 7

18 Wethouder Brederodeschool Goedendorplaan 3

Petrusschool Johan Brouwerstraat 2

Mariaschool Van Vredenburchweg 75

Elsenburgschool Labouchèrelaan 3

Kindcentrum Snijders Willem van Rijswijckstraat 13

Godfried Bomansschool Wijnandt van Elststraat 1

Rehobothschool Dr. H. Colijnlaan 3

Prins Mauritsschool Kerklaan 144

OBS Nicolaas Beets Beetslaan 97

17

16

15

14

13

12

11

10

9

ODBS‘t Prisma Willem van Rijswijckstraat 15

Brede School Stationskwartier P.C. Boutenslaan 2 

Brede School Muziekbuurt Adm. Helfrichsingel 20
aanbellen zij-ingang Schalmeistraat 15

Kindcentrum BuitenRijck Metelerkampstraat 105 

Basisschool Het Kristal Henri Dunantlaan 90

Basisschool Kronenburgh Broekslootkade 95-97 

Brede School Steenvoorde Dr. Poelslaan 2-4 

8

7

6

5

4

3

2

1

De Voorde Bazuinlaan 4

GBS De Akker Trompetstraat 3
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La Playa   Cobbenhagestraat 2A5

3

Rijswijkse scholen

4
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