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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 dit 

aanbod 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 vele voordelen!

Sportstuif 
heeft géén 
wachtlijst

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

Kies voor Sportstuif



Indien u al klant bent bij Sportstuif en een aanmelding 
tot stand brengt, dan ontvangt u eenmalig €100,- 

voor elk aangemeld kind.

Voorbeeld 1
Een vriendin meldt haar kind aan 

bij Sportstuif. Zij noemt u (u die al 
bij Sportstuif zit) als referentie. U 

ontvangt € 100,-.

Voorbeeld 2
Een kennis meldt zijn 2 kinderen 
aan bij Sportstuif. Hij noemt u 
(u die al bij Sportstuif zit) als 
referentie. U ontvangt € 200,-.

Bring a Friend!
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Actievoorwaarden
• Deze actie loopt tot 1 april. Dat betekent dat kinderen zich vóór 1 april 2022 inschrijven;
• Deze actie is geldig voor de vestigingen waar de actie wordt getoond op de website;
• Deze actie gaat in nadat de nieuwe ouder een overeenkomst met Sportstuif heeft getekend;
• Deze actie gaat in als een nieuwe ouder u noemt; 
• U kunt niet uzelf als referentie opgeven;
• Per kind kan één referentie-ouder aangewezen worden;
• U kunt meerdere keren gebruik maken van deze actie;
• Sportstuif behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.


