
Ster van NoordSter van Noord is een initiatief van:

 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord,  
 afdeling Sport

 Stichting Speeltuinen in Noord (SPIN)

 Stichting Wijsneus

2016

Doe mee en ontdek je talent!

MEER WETEN OVER DE STER VAN NOORD?

afdeling Sport 020 252 9888
SPIN 020 637 0154

Ster van Noord wordt ondersteund door Kids Aktief

Alle partners van het samenwerkingsverband Sterrenmakers
werken mee aan de uitvoering van Ster van Noord
voor meer info over nachoolse activiteiten ga je naar
WWW.STERRENMAKERS.NL

Jan van Borkfonds

Met financiële steun van:



 
 

  
  

  
  

 

  

 
   
   
   
   
     

    
 

   
   
   
   
   

    
   
   
   
   

 

    
   

 

DOE MEE AAN DE STER VAN NOORD
Doe jij graag leuke dingen na school? Houd je van sporten, muziek, natuur of  
schilderen of wil je leren filmpjes maken? Lijkt het je leuk om te timmeren of  
wil je leren striptekenen? Wij dagen je uit om mee te doen aan één van deze  
kennismakingsactiviteiten tijdens de Ster van Noord en te ontdekken wat jij  
leuk vindt. Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en durf jij de uitdaging aan? Meld je dan snel 
aan met het formulier op de rechter bladzijde en kruis aan met welk onderdeel je 
mee wilt doen. 

Op drie woensdagmiddagen ga je jouw talent ontdekken op het door jou gekozen 
onderdeel. Docenten en vrijwilligers helpen je daarbij. Tijdens de laatste dag zijn 
jouw ouders/verzorgers uitgenodigd vanaf 14.30 uur om samen de activiteit af te 
sluiten. Vanaf 15.15 uur is er de mogelijkheid om een rondje te lopen langs alle 
activiteiten van de Ster van Noord. Om 16.00 uur is de feestelijke afsluiting met 
verschillende optredens in Sporthal Elzenhagen.

Wat kun je verdienen?
Een mooi aanbod van de aanbieder van jouw activiteit.  
Niemand gaat met lege handen naar huis!

WANNEER: 21, 28 september en 5 oktober
HOE LAAT: 14.30-16.30 uur
WAAR: Op diverse locaties rondom sporthal Elzenhagen
 J.H. Hisgenpad 1
 1025 WK Amsterdam 
De precieze locatie van jouw onderdeel vind je op de bevestigingsbrief.  
Deze brief ontvang je een week voordat de activiteiten van start gaan. 

Kun je een keer niet komen? Bel of mail dan naar:
Afdeling Sport 020 252 9888 l.griffioen@amsterdam.nl
SPIN  020 637 0154 m.okx@stichting-spin.nl

INSCHRIJFFORMULIER STER VAN NOORD 2016
Naam:

Straat: Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Leeftijd: O meisje O jongen

E-mailadres:

School:
Vul alle gegevens zo volledig mogelijk in zodat we u kunnen bereiken tijdens  
Ster van Noord en na afloop het vervolg aanbod met u kunnen bespreken.

Altijd 1e en 2e keuze invullen! Als je 1e keuze vol is dan plaatsen  
wij je bij je 2e keuze! (niet 2 keer hetzelfde invullen)
Lever dit inschrijfformulier Handtekening ouder/verzorger:
vóór 9 september 2016 in bij: 
• De gymjuf of meester van je school
• De speeltuin bij jou in de buurt
Je mag je keuzes ook mailen naar: 
m.okx@stichting-spin.nl

Ik kies voor deze uitdaging:
1e keus 
O Atletiek
O Volleybal
O Basketbal
O Judo
O Zwemplezier het Y  
 (minimaal A diploma)
O Voetbal meisjes
O Honk/softbal
O Turnen
O Dance Dance Dance
O Wanna be a popstar
O Timmeren
O Videoreporters
O Striptekenen
O Muziek maken
O Beeldhouwen
O Musical
O Natuurspeurders 

2e keus 
O Atletiek
O Volleybal
O Basketbal
O Judo
O Zwemplezier het Y  
 (minimaal A diploma)
O Voetbal meisjes
O Honk/softbal
O Turnen
O Dance Dance Dance
O Wanna be a popstar
O Timmeren
O Videoreporters
O Striptekenen
O Muziek maken
O Beeldhouwen
O Musical
O Natuurspeurders 


