
 

Atletiek ook iets voor jou? 

Leuk dat je vandaag meegedaan hebt met de vriendjes en vriendinnetjes dag. Atletiek is 

een teamsport voor pupillen geworden. In een team bezig zijn met bewegen, gooien, 

springen, coördinatie, conditie maar vooral lekker bezig zijn met sport. Kijk op AVV-

Atletiek.nl en kijk het filmpje links onder op de website om een indruk te krijgen van 

atletiek en kijk bij PUPILLEN voor meer informatie.  

Nu is je kans 6 gratis lessen 

Vind je het leuk en wil je het een paar keer uitproberen? Je kunt nu 6 gratis lessen krijgen 

en dan bekijken of je het leuk vind.  Hoe kun je deze 6 gratis 

lessen krijgen? Kijk op AVV-Atletiek.nl  ga dan naar het menu 

van PUPILLEN en vul dan onderaan het formulier in 

“AVV Strippenkaart gratis les”.   

We vragen deze informatie omdat we via Email en de website 

communiceren. We hebben dan ook je telefoonnummer 

zodat we je ouders kunnen bereiken mocht dat nodig zijn. 

We sturen je ook een mail terug met de zomer nieuwsbrief 

met informatie over het zomerseizoen. Kijk eens verder rond op binnen het Pupillen 

menu. Hier vind je allerlei informatie over kleding, trainingstijden, wedstrijden enz. Heb je 

nog meer vragen? Vraag het gewoon aan je vriendje vriendinnetje of een van de trainers. 

 

Atletiek voor kinderen 

Atletiek is een leuke sport voor kinderen. Je traint 2 maal per week. Zomers train je buiten 

en in de winter bij de Weredi in de gymzaal én buiten in het bos. Vanaf 6 jaar ben je al 

welkom. Hier onder vind je de trainings tijden: 

 

Dag Locatie   Groep Tijd    Trainers    

Zaterdag Baan 

Pupillen 

C/Mini's 
09:30-10.45  

Hans ten Berge, Betteke Brom,  Hans 

Klopping,  

Pupillen A/B 10:45-12:00 
Hans ten Berge, Betteke Brom,  Hans 
Klopping,  

Woensdag Baan  

Pupillen 
C/Mini's 

18.00-19.15 
Betteke Brom, Niels Fiers, Renske vd 

Wijdeven, Hans Klöpping 

 Pupillen A/B 18.00-19.30 
Niels fiers, Renske vd Wijdeven, Hans 

Klopping 
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