
 

 MAANDAG Speel – o – Theek !! 
Iedere maandag mogen alle kinderen uit Limmel en Nazareth bij Loes en Valérie spelletjes komen lenen.  
Op maandagmiddag van 15.30 tot 16.15 staan zij voor jullie klaar in Basisschool ’T Spoor te Limmel.  
 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Trajekt: 
Loes:  043 – 347 00 89 
Valérie:  043 – 707 41 44 
 

WOENSDAG Woensdagmiddagclub !! 
Iedere woensdagmiddag gaan we gezellige activiteiten doen, met alle kinderen van Nazareth en Limmel. Voor disco’s, 
knutselen, spellen en dit soort leuke activiteiten moet je zeker bij de club zijn! De club vindt plaats in het Buurtcentrum van 
Nazareth en begint om 14.00 tot 15.30, het kost €1,00 tenzij anders staat vermeld in de brief)! 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trajekt: Masha Wassink 043 – 362 00 66 of 06 – 15 43 74 98 
 

DONDERDAG 
 

Sporten na School !! 
‘Sporten na School’ is een sport- en beweegprogramma voor kinderen van het primair onderwijs (3 t/m5 en 6 t/m 8), waarbij 
op een speelse manier wordt kennis gemaakt met specifieke sporten.  De lessen vinden plaats in de Gymzaal ’t Spoor 
Limmel/Nazareth en omgeving en kosten € 1,00. 
Vóór aanvang melden de kinderen zich rond 15.30 uur bij de gymzaal. Vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen door de ouder/verzorger 
worden opgehaald. 
 
Voor meer informatie over het programma kunt u de nieuwsbrief dagarrangementen van school raad plegen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gemeente Sport: Baudouin Clairbois 06 21 12 88 74 
 

VRIJDAG Kleuterdans !! 
Dit is een sportles waarbij kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool op een leuke manier leren om op muziek te 
bewegen. Zij leren eenvoudige dansjes en er worden veel gezellige spelletjes gedaan. 
Vanaf 28 september, elke vrijdag van 12.15 – 13.00 uur in de gymzaal van basisschool ‘t Spoor, locatie Nazareth (Kasteel 
Schaloenstraat 8)  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Sport: Britt Beckers britt.beckers@maastricht.nl 
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