STUUP SPORT NIEUWSBRIEF
SCHAATSPRET voor peuters & kleuters
Schaatspret laat kinderen van 3 t/m 5 jaar op speelse wijze kennis
maken met het ijs. STUUPsport verzorgt leuke en leerzame
schaatslessen voor deze jongste groep, zodat ook zij kunnen
ervaren hoe leuk schaatsen kan zijn!
STUUPsport werkt met twee ervaren en enthousiaste trainers. Zij
zijn als geen ander in staat een veilige leeromgeving te creëren.
Hierdoor krijgt ieder kind de aandacht die het nodig heeft.
Schaatspret bestaat uit een reeks van 4 lessen. Je kunt
kiezen uit de maandag- woensdag- en
donderdagmiddag (zie voor data
en tijden pagina 4)

SCHAATSPRET:
 Kunstijsbaan Thialf

SCHAATSPRET voor kinderen
Naast Schaatspret voor peuters & kleuters is er ook
een Schaatspret voor kinderen van 6-9 jaar.
Schaatspret voor kinderen is er op gericht
kinderen in deze leeftijd de eerste basis
van het schaatsen bij te brengen.
Ook deze schaatslessen bestaan
uit een reeks van 4 lessen en
vinden plaats op dezelfde
data ’s en tijden als het
peuter en kleuter schaatsen.

Aanmelden via
aanmelden
@stuupsport.nl

Heerenveen
 4 lessen in kleine groep
 € 60,00
(inclusief toegang tot
kunstijsbaan)

Nieuw bij STUUPsport
STUUPsport TRAININGSGROEP
Nieuw dit jaar is de STUUPsport trainingsgroep. Deze lessen zijn bedoelt voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar, die de basistechniek van het schaatsen onder de knie
hebben.
In plaats van een reeks van 4 lessen traint deze groep het hele seizoen. Het doel van
deze groep is om het schaats niveau stevig op te krikken. We verfijnen de
schaatshouding, afzet- en bochtentechniek. Zodat ze zwierend over het ijs gaan.
We stomen ze klaar om in de toekomst wedstrijden te kunnen gaan rijden.
Om dit alles te bereiken hebben we de 333 meter baan exclusief tot
onze beschikking!
Meld uw zoon en/of dochter snel aan via aanmelden@STUUPsport.nl
Voor slechts € 240,00 krijgen ze een schaatsseizoen
om nooit te vergeten.

Wie zijn wij?
STUUPsport bestaat uit twee enthousiaste en gedreven
schaatscoaches: Ida Janssen en Simone de Vries. Door onze
jarenlange ervaring als gediplomeerde schaatstrainers van groepen
in alle leeftijdscategorieën, zijn we als geen ander in staat om
mensen warm te krijgen voor het schaatsen.
“Door hun eigen feilloze schaatstechniek, enthousiasme en
uitstekende mensenkennis zijn Ida en Simone in staat om cursisten
vanaf het eerste moment op een ontspannen en plezierige wijze aan
hun schaatstechniek te laten werken.”
De Schaatspret lessen draaien nu voor het vierde seizoen. Het
enthousiasme bij de kinderen is groot en dat is fantastisch om te
zien.
STUUPsport heeft nog meer te bieden. Naast de vaste cursussen en
lessen die STUUPsport aanbiedt, verzorgen wij ook bedrijfsuitjes en
eenmalige sportevenementen. Neem daarvoor contact met ons op.

STUUPsport bruist van energie. Meld u nu aan en ervaar het zelf!

Data 2016/2017
SCHAATSPRET
Maandagmiddag:

SCHAATSPRET
Woensdagmiddag:

1e reeks: 7, 14, 21 & 28 nov.
2e reeks:5, 12, 19 dec. & 9 jan.
3e reeks: 16, 23, 30 jan. & 6 febr.
4e reeks: 13, 20, 27 febr. & 13 mrt.

1e reeks: 9, 16, 23 & 30 nov.
2e reeks :7, 14, 21 dec. & 11 jan.
3e reeks: 18, 25 jan. & 2, 9 febr.
4e reeks: 16, 23 febr. & 8, 15 mrt.

Tijden:

Tijden:

Groep 1: 15.30-16.30u
Groep 2:16.45-17.45u
Groep 3:18.00-19.00u

Groep 1:13.30-14.30u
Groep 2:14.45u-15.45u

SCHAATSPRET
Donderdagmiddag:

STUUPsport Trainingsgroep
Woensdagmiddag:

1e reeks: 10, 17, 24 nov. & 1 dec.
2e reeks: 12, 26 jan.& 3, 10, febr.
3e reeks: 17, 24 febr. & 9, 16 mrt.

Groep 3: 16.00u-17.00u

Tijden:
Groep 1:15.30-16.30u
Groep 2:16.45-17.45u
Groep 3:18.00-19.00u

Meld uw zoon/dochter snel aan.
Vergeet niet te vermelden in welke
reeks en groep uw kind geplaatst moet
worden.

Volg ons!

Facebook.com/stuupsport

@stuupsport
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