
Terugblik: Whozplay MOIO Beach

Afgelopen juni hebben we twee Whozplay activiteiten gehad bij MOIO Beach. Waar we normaal gesproken één activiteit in de maand 
organiseren waren het dit keer twee activiteiten, omdat er zo veel enthousiaste kinderen waren.

Tijdens deze middagen hebben we geskimboard en bumball gespeeld. Het waren TOP middagen!

Terugblik: Afsluiting Kikkesport Kids

Op woensdag 1 juli 2020 hebben wij Kikkesport Kids afgesloten 
op het sportplateau in Oostburg. Er waren dertig kinderen uit de 
gemeente Sluis aanwezig die samen verschillende sport- en spel- 
activiteiten hebben gedaan. We hebben de middag afgesloten 
met een gezamenlijk spel en een lekker verfrissend ijsje. 

Daarna kon de zomervakantie beginnen!!

Terugblik: Lions Adventure Day

Op zaterdag 5 september 2020 heeft een aantal kinderen zich 
flink mogen vermaken bij de Boerenhoeve Nieuwvliet of bij 
Speelboederij Pierewiet. In samenwerking met de gemeente  
Hulst en aan-z uit Terneuzen hebben wij deze activiteit  
georganiseerd. Wij willen de Lions club en de Albert Heijn  
Oostburg hartelijk bedanken voor hun sponsoring! De kinderen 
hebben een leuke dag gehad.

In de nieuwsbrief van september vertellen we jullie wat we hebben gedaan voor de  
zomervakantie en wat we na de vakantie weer gaan oppakken.
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Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de sportactiviteiten in de gemeente Sluis. Elke eerste week van de maand plaatsen 
wij de nieuwsbrief online en via de mail. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Like dan onze Facebookpagina: Porthos 

Sport of meld je aan bij een van de onderstaande e-mailadressen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven informatie over Whoz-play te willen ontvangen. 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via een van de onderstaande e-mailadressen..

Tot horens,
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Kikkesport Kids

Nu het nieuwe schooljaar weer is gestart, gaan wij ook weer starten met Kikkesport Kids. 
Na een gekke periode hopen we dit schooljaar weer voortvarend van start te kunnen 
gaan. 
In de maand september zijn wij weer op ieder schoolplein in de gemeente Sluis te zien. 
Daarbij hopen we zoveel mogelijk kinderen te verwelkomen!

We gaan tot aan de kerstvakantie een pilot draaien om te inventariseren in welke kernen 
behoefte is om Kikkesport Kids te organiseren. Kikkesport Kids zijn pleintjesactiviteiten na 
schooltijd op alle schoolpleinen in de gemeente Sluis. Is uw zoon of dochter graag actief 
bezig? Kom dan zeker eens langs.

Mocht u interesse hebben hierin, dan kunt u informatie vinden op de de Facebook-pagina 
‘porthos sport’ of een e-mail sturen naar onderstaand adres.

Daarnaast hebben wij de scholen gevraagd deze informatie te verspreiden onder de  
ouders.

Whozplay

Iedere maand organiseren we op een 
woensdagmiddag een sport- en spel-
activiteit voor de basisschool kinderen 
uit de gemeente Sluis. We zorgen voor 
een zo leuk en actief mogelijk aanbod. 
Dit doen we in samenwerking met 
verschillende sportverenigingen en 
recreatiecentra. Binnenkort ontvangt 
u hierover meer informatie via de 
Facebook-pagina ’porthos sport’ of 
stuur een mail naar een van de onder-
staande e-mailadressen.
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