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• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging. 

• Was je handen goed voor vertrek en na afloop.
• Bij elke activiteit bestaat de mogelijkheid om de 

handen te desinfecteren. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Schud geen handen.
• Geef elkaar de ruimte.
• Houd overal 1,5 meter afstand.
• Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in publieke 

binnenruimtes.
• Wij adviseren om voorafgaand aan de activiteit 

een corona sneltest te doen.
• Ouders en andere bezoekers zijn niet toegestaan 

bij de activiteiten, tenzij anders aangegeven.
• Wij hanteren de geldende maatregelen 

omtrent het coronavirus.

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen:

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

@goedbezig_lv

IN DE VOORJAARSVAKANTIE HOEF JIJ JE NIET TE VERVELEN!
IN DE VOORJAARSVAKANTIE HOEF JIJ JE NIET TE VERVELEN!

BRENG JE EIGEN ETEN & DRINKEN MEE!

sport-in!
Een superleuke sportdag in de voorjaarsvakantie!

KOM OOK NAAR DE 

n f 5 t/m 8 jaar:
Aanmelden: 9:15 uur
Einde: 12:00 uur

9 t/m 12 jaar:
Aanmelden: 12:15 uur
Einde: 15:00 uur

a Sporthal Essesteijn
Elzendreef 20, Voorburg

Kom je ook naar de Sport-In in sporthal Esse-

steijn? Een superleuk sport-event waarbij je 

kennis maakt met maar liefst 6 sporten! Er 

is een ochtenddeel voor de jonge kids en een 

middagdeel voor oudere kids.

De sporten worden gegeven door ervaren 

trainers van verschillende sportverenigingen 

uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Jij 

komt toch ook?

@goedbezig_lv

Wil jij weten wat v� r leuke spo� ieve 
en culturele activiteiten er gedurende 

het j� r georganis� rd worden? 
Check dan de vernieuwde website van 

de Spo�  en Cultuurk� � : 
� w.spo� encultuurk� � .net

Het hele jaar 

GRATIS
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dinsdag 1 maart 2022

VOLG JIJ ONS AL!?



Maandag 28 februari 2022

MultiSport 
Woensdag 2 maart 2022

Lasergamen

Donderdag 3 maart 2022

Multisport

Woensdag 2 maart 2022

Kindervoorstelling; 
Ik word… oppasser voor een dag

n 3 t/m 6 jaar

f Groep 1:
10:00 tot 12:00 uur (max. 40 kids)

Groep 2:
12:30 tot 14:30 uur 
(indien >40 kids)

a Forum Sport 
Prins Bernhardlaan 242, Voorburg

n 7 t/m 10 jaar

f 10:00 – 11:30 uur en 
12:00 – 13:30 uur

a SenW - Dobbelaan 4, Leidschendam

n Ouder & kind (4 t/m 9 jaar)

f Aanwezig: 11:45 uur
Show start: 12:00 uur
Einde show: 12:45 uur

a Veur Theater 
Damlaan 44, Leidschendam

Een sport kiezen lastig? Bij Multi-

sport hoef je niet te kiezen: daar doe je 

meerdere sporten in één! Bijvoorbeeld 

korfbal, honk- en softbal, en judo. Door 

verschillende spelvormen, train je aller-

lei skills. Dat is niet alleen leuk, maar zo 

word je ook een veel betere beweger!
Lijkt het jou leuk om met vrienden en 

vriendinnen in een grote sporthal te 

lasergamen? Meld je aan en ga de uit-

daging aan met de andere deelnemers!

Er zijn verschillende activiteiten te doen 

in het Dorpspunt/de school in Stomp-

wijk. Meld je aan en doe gezellig mee 

met een aantal leuke onderdelen.

Een sport kiezen lastig? Bij Multis-

port hoef je niet te kiezen: daar doe je 

meerdere sporten in één! Bijvoorbeeld 

korfbal, honk- en softbal, en judo. Door 

verschillende spelvormen, train je aller-

lei skills. Dat is niet alleen leuk, maar 

zo word je ook een veel betere beweger!

Duik je mee in de fantasiewereld van 

LEGO? We gaan bijzondere bouwwer-

ken bekijken. Maar... er zijn ook wat 

probleempjes die opgelost moeten 

worden! Gelukkig hebben we dozen 

met LEGO bij ons, waarmee we van 

alles kunnen bouwen. Help je mee?

Een muzikale voorstelling vol avontuur 

en plezier over Pleun, die helemaal nog 

niet weet wat ze later worden wil. 

Pleun en Tess zijn elkaars beste vriendin-

nen! Ze weten álles van elkaar. Ze zitten bij 

elkaar in de klas, wonen in de zelfde straat 

en spelen heel vaak samen. ‘Wat wil jij later 

worden?’ vraagt Tess. ‘Oh, dat weet ik nog 

niet, gewoon… groot.’ CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

DENK AAN JE DRINKFLES MET WATER

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

BELANGRIJK: 
• Inschrijven is verplicht. Dit i.v.m. de maatregelen 

rondom het coronavirus;

• Voor iedereen gelden speciale veiligheids- en hygiëneregels. 

Je vindt deze op de achterkant van dit boekje. Lees dit goed door;

• Deelname is op eigen risico;

• Kinderdagverblijven die met een groep willen deelnemen kunnen 

voor de voorwaarden contact opnemen via activiteiten@senw-lv.nl 

SPORTIEVE ACTIVITEIT? BRENG JE EIGEN WATER MEE!

www.senw-lv.nl

Wil je meedoen met één van de activiteiten? Ga dan naar 
www.senw-lv.nl en schrijf je in. Per activiteit vind je een 
inschrijfformulier. Vul hier alle gevraagde informatie in. 

Let op: de ontvangstbevestiging die je na het versturen 
krijgt is nog geen bewijs van inschrijving! Je ontvangt 

vanzelf bericht of je bent ingeschreven of niet. 

Vragen? 
Mail dan naar 

activiteiten@
senw-lv.nl

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

INSCHRIJVEN? DAT DOE JE VOORTAAN VIA ONZE WEBSITE:

SenW organiseert tijdens de voorjaarsvakantie weer 
allerlei leuke activiteiten voor iedereen van 3 t/m 14 

jaar. Je kunt overal gratis aan meedoen. Check dit 
boekje: er zit vast iets tussen wat jij leuk vindt!

Dinsdag 1 maart 2022

Lego workshop 

n 9 t/m 14 jaar 

f 09.30 - 11.00 uur: 9 en 10 jaar
11.15 - 12.45 uur: 9, t/m 14 jaar
13.00 - 14.30 uur: 11 t/m 14 jaar

a Sporthal de Fluit
Fluitpolderplein 3, Leidschendam

n 6 t/m 10 jaar

f 10:00 tot 12:00 uur

a Maerten vd Velde school
Doctor van Noortstraat 90
Leidschendam

n 3 t/m 6 jaar

f Groep 1:
10:00 tot 12:00 uur 
Max. 40 deelnemers

Groep 2:
12:30 tot 14:30 uur
(Indien >40 inschrijvingen)

a Playgrond Prinsenhof
Prinsenhof 6B, Leidschendam

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

Donderdag 3 maart 2022

Sport en Play


