
Lekker voetballen, trefballen, hockeyen of bijvoorbeeld 
meedoen aan een stormbaanrace onder begeleiding 

van vakdocenten lichamelijke opvoeding 
en pedagogisch professionals, dat kan bij 

Sportstuif. We bieden sportieve activiteiten 
die aansluiten bij de leeftijd en interesses 

van uw zoon of dochter.

Kinderen zijn dol op dingen 
uitproberen. Daar bieden wij 
dan ook alle ruimte voor én we 
stimuleren kinderen hun talenten 
te ontwikkelen.  Bovendien leren 
kinderen van elkaar: respect, 
samenwerken, lol maken en omgaan 
met winst en verlies. 

De uren na school zijn vrije tijd. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat 

er iedere dag weer nieuwe avonturen 
te beleven zijn bij Sportstuif. 

Welkom bij buitenschoolse opvang Sportstuif! Vindt u het ook zo belangrijk 
dat een kind zich na school lekker kan uitleven door middel van sport en 
spel? Dan is Sportstuif de perfecte plek!

Bu i t e n s choo l s e

sportstuif
Spo r t i e ve
Opvang

Op vertoon van 
deze flyer krijgt u 
2 GRATIS 
proefmiddagen 
bij Sportstuif!

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag vanaf 
einde schooltijd tot 18:30 uur 
Ook open op studie- 
en vakantiedagen.

MEER WETEN?
info@sportstuif.nl
088-633 20 20
www.sportstuif.nl
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Flexibiliteit: bij Sportstuif kunnen we de opvang van kinderen aanpassen op 
het werkrooster van ouders/verzorgers. De dagen zijn flexibel inzetbaar. 

Dagelijks worden er bij Sportstuif verschillende sport- en 
beweegactiviteiten aangeboden die bijdragen aan 

de ontwikkeling van kinderen. Naast het sport- en 
spelaanbod is er natuurlijk ook de mogelijkheid 

om creatief bezig te zijn, door te kleuren, te 
knutselen en zelf spellen te verzinnen

Kinderen leren samen te spelen, leren om 
te gaan met winst en verlies, leren om te 
gaan met andere kinderen, leren om te 
gaan met emoties en leren om te gaan 
met materiaal.            

We leren de kinderen dat het goed en 
gezond is om voldoende te bewegen. 
Door voldoende te bewegen voelen 
kinderen zich fitter, energieker en 

meer zelfverzekerd.

Bij Sportstuif werken bijna evenveel 
mannen als vrouwen. Deze professionals 

bieden de begeleiding die de kinderen 
nodig hebben.

De vijf voordelen van Sportstuif!
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