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    Sg were Di

weer Veel nieuwe Sport- en cultuurklaSSen!

 Academie voor Sport
 

en
 cultuur 

In samenwerking met de gemeente Valkenswaard.

Als je 80% van de lessen/trainingen aanwezig bent verdien je cadeaubonnen!
• 15 euro van “FIETSSPECIALIST PROFILE” 

• 10 euro van “INTERSPORT van den BROEK”

inSchriJVen vanaf de eerste schoolweek 
via MagiSter
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hou Je Van
Sporten

oF Van
cultuur? 

Dan zit je bij SG Were Di helemaal goed, 
want 30 september gaan we weer van start!

Aan jou de keuze!

Sportief

Cultureel

Gezond

Leuk

Goedkoop

Voor alle leerlingen

Uitdagend

Spectaculair

Iedere dinsdagmiddag
In samenwerking met de gemeente Valkenswaard en vele 

instellingen en verenigingen op sportief en cultureel gebied

Kijk op de volgende bladzijden voor alle informatie

Sport
BaSketBal 
Basketbal: 5 tegen 5, snelle aanvallen, een mooie score en dan weer terug in de 
verdediging om de tegenstander af te stoppen. Basketbal is snel, spectaculair… en 
spannend. Je staat weinig stil en moet goed als team samenwerken. Niet voor niets 
dus dat het één van de meest beoefende sporten ter wereld is. Wil jij dit schooljaar 
leren basketballen? Meld je dan aan en je krijgt 23 trainingen van de trainers van 
Bronx Basketbal Club.

23 trainingen. Data: zie blz. 10. 
Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur in het sportgebouw van SG Were Di. 
Prijs: E 75,-

golF
Samen met de Valkenswaardse Golf Club is een lesprogramma 
opgezet dat je de gelegenheid geeft om te leren golfen.
Afhankelijk van je vorderingen kun je aan het einde van de cursus 
“clubhandicap 54” (voorheen G.V.B.) behalen.
Dat biedt mogelijkheden tot het spelen op veel golfbanen.
Materiaal en uitrusting worden beschikbaar gesteld door 
de Valkenswaardse Golf Club.

23 lessen. Data: zie blz.10. 
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur. Plus op drie nader te 
bepalen zondagen extra praktijktrainingen op de golfbaan! 
Drivingrange sportpark “Den Dries”. 
Prijs E 125,-

BaSketBal 
Basketbal: 5 tegen 5, snelle aanvallen, een mooie score en dan weer terug in de 

SkiËn/SnowBoarDen
Heb jij altijd al eens willen skiën of snowboarden, maar een vakantie naar Oostenrijk 
of Frankrijk is nog te ver? Of ben je al eens geweest, maar wil je nog beter worden? 
In samenwerking met Montana Snowcenter bieden wij je de kans om dicht bij huis 
een gevorderd skiër of snowboarder te worden. Een ervaring die je altijd bij zal 
blijven.
Een superaanbod inclusief skihuur of snowboardhuur. 

23 lessen. Data: zie blz. 10. Op dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur. 
“Montana Snowcenter” Kempervennendreef 4, Westerhoven. Prijs E 115,-
De eerste les worden de groepen ingedeeld in skiërs en boarders, 
beginners en gevorderden. Indien er veel inschrijvingen zijn worden er ook 
lesgroepen van 17.00 tot 18.00 uur georganiseerd.

Prijs E 125,-

SkiËn/SnowBoarDen
Heb jij altijd al eens willen skiën of snowboarden, maar een vakantie naar Oostenrijk 
of Frankrijk is nog te ver? Of ben je al eens geweest, maar wil je nog beter worden? 

�
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waterSkiËn/wakeBoarDen 
Hou jij van water en heb je altijd al een watersport willen beoefenen? Waterskiën en 
wakeboarden zijn in opkomst en erg populair op dit moment. In samenwerking met 
Waterskicentrum “De Kempervennen” bieden wij jullie de mogelijkheid om jullie 
vaardigheden daarin te trainen! In ons programma ga je waterskiën, wakeboarden, 
mono-skiën en wakeskating beoefenen en wellicht dat jij hierna een nieuwe “coole” 
zomerse hobby hebt!

12 lessen. Data: 30 september, 7, 14, en 28 oktober, 14 april, 
12, 19 en 26 mei, 2, 9, 16 en 23 juni van 15.45 tot 17.15 uur.
“Waterskicentrum Kempervennen”, Kempervennendreef 4, Westerhoven. 
Prijs: E 70,-

yoga Voor tienerS en Jongeren (nieuw!)
Waarom zou yoga wat voor jou kunnen zijn? Heel simpel, 
Yoga gaat over de belangrijkste persoon in je leven: JEZELF.
De yogalessen zijn een combinatie van yogahoudingen, 
ademhalingsoefeningen, ontspanning, muziek en mind   
fulness. 
Iedereen kan yoga gaan doen op zijn eigen unieke manier. 
Wat kan je ermee? Je lichaam wordt sterker, soepeler en 
gezonder. Je krijgt positieve energie maar je leert ook 
ontspannen. Het verbetert de concentratie en het zelf
vertrouwen waardoor studeren makkelijker gaat. Je leert 
jezelf beter kennen: wat voel je, wat wil je, waar liggen je 
grenzen en hoe geef je die aan? In deze lessen leer je de 
basisprincipes van yoga. De lessen worden verzorgd door 
“IK Tieneryoga”.

11 lessen. Data: 30 september, 7, 14, en 28 oktober, 
4, 11, 18 en 25 november, 2, 9 en 16 december. 
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur.  Op school.
Prijs: E 50,-

Free running 
Free running is een sport waarbij het de 
bedoeling is om zo snel, origineel en mooi 
mogelijk van A naar B te komen. De sport 
wordt vaak beoefend in een stedelijke 
omgeving zoals winkelcentra en pleinen. De 
basistechnieken gaan we in de gymzaal leren. 
Ben jij een waaghals en durf jij het aan om 
door de lucht te springen en salto’s te maken? 
Dan is dit echt iets voor jou!

23 lessen. Data: zie blz. 10. 
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur in het 
sportgebouw van SG Were Di. 
Prijs: �E 99,-

rugBy (nieuw!)
Wil jij sneller, sterker, wendbaarder en slimmer worden? Kom dan meedoen met de 
snelst groeiende sport in Nederland! Deze sport wordt steeds populairder. In 2016 is 
het zelfs olympisch. Rugby wordt beoefend door zowel mannen als vrouwen. 
De nationale Nederlandse dames selectie behoort tot de wereldtop! Groot, klein, dik, 
dun, snel, langzaam, sterk, minder sterk. Er is altijd een positie die bij je past. Respect, 
discipline, teamgevoel en sportiviteit staan in deze balsport centraal. 
Rugbyclub “The Vets” wil jou doormiddel van vijf trainingen kennis laten maken met deze 
prachtige sport. Breng je vrienden en vriendinnen mee en ervaar het zelf!!

5 trainingen. Data: 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 4 november. 
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur op het sportveld SG Were Di. Prijs: E 20,-

hockey acaDeMy Voor BeginnerS (nieuw!)
Voor jongens en meisjes die niet tijdens de basisschool zijn begonnen met hockey 
maar nu graag eens kennismaken met deze sport. In het voor en najaar wordt er 
gespeeld op de velden van hockeyclub HOD. In de winter gaan we zaalhockeyen en 
maken we gebruik van de accommodatie van SG Were Di. We leren je alle skills van het 
moderne hockey zodat je na afloop van deze cursus  genoeg vaardigheden hebt om lid 
te worden van HOD en direct in kan stromen in een team.

23 trainingen. Data zie blz. 10. Op dinsdag van 15.45 tot 17.00 uur.  
Tijdens voor- en najaar op de hockeyvelden van HOD, sportpark “Den Dries”. 
Tijdens de winter in het sportgebouw van SG Were Di. 
Prijs: E 99,- (inclusief gebruik hockeystick)

Jongleren en circuS (nieuw!)
Bij jongleren gaat het om het in de lucht gooien, in de lucht houden en het opvangen van voor
werpen in verschillende patronen. Bijvoorbeeld: met balletjes en kegels gooien, bordjes draaien, 
fietsen op een eenwieler en truckjes met de diabolo maken. Vaardigheden en eigen schappen die 
je er mee ontwikkelt zijn: je fijne motoriek, het doorzettingsvermogen, creativiteit en succes
ervaring. Dus ben jij een doorzetter, houd je van een uitdaging en wil jij leren jongleren geef je 
dan op voor deze workshop. En wellicht kom je terug als een echte jongleur. 

10 lessen: 20 januari, 3, 10 en 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 14 april. 
Op dinsdagmiddag van 15.30-17.00 uur in het sportgebouw van SG Were Di. 
Prijs: E 40,- 

racketlon (nieuw!)
Racketlon is een combinatie van badminton, tennis, squash en tafeltennis. 
Je maakt kennis met de belangrijkste terugslagspelen. 
De bedoeling hierbij is elke sport 5x te trainen en de laatste 3 keer in 
een soort competitievorm te spelen. 
In samenwerking met Health & Sports Club Valkencourt.

23 lessen. Data: zie blz. 10. Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur. 
“Health & Sports Club Valkencourt”. Prijs: E 120,-

tuMBling, turnen en 
traMpoline    Springen 
Als je turnen leuk vindt en springen op de 
tumblingbaan en de grote en kleine 
trampoline je ook geweldig lijkt, dan moet 
je inschrijven voor deze sportklas.

23 lessen. Data: zie blz. 10. 
Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur 
in het sportgebouw van SG Were Di. 
Prijs: E 90,-
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Bruce Dance Factory
SG Were DI is erg blij dat we met deze zéér gerenommeerde dansschool een 
contract hebben kunnen afsluiten. Zij verzorgt al jaren voor onze school 
choreografieën bij onder andere de musical. Ook in Valkenswaard hebben ze 
nu een dansschool geopend. Dit worden zeker fantastische lessen!
Dansen bij Bruce Dance Factory is een beleving. Ritme en plezier staan 
voorop, de verschillende dynamische dansstijlen kunnen ervoor zorgen dat jij 
een topdanser wordt! Wij hanteren namelijk een mix van hip hop, funky jazz 
en streetdance. Hierbij leggen we vooral de nadruk op het lekker leren 
dansen op vet gemixte muziek. Gedurende het hele seizoen werk je samen 
met je docent en de rest van je groep een choreografie tot in de puntjes uit. 
Het seizoen wordt afgesloten door deze choreografie in een danstheater
productie te vertonen. Tijdens deze show kun je aan iedereen laten zien wat 
je geleerd hebt. Vrienden, vriendinnen, ouders, kennissen… iedereen kan een 
kijkje komen nemen! Deze lessen zijn overigens niet alleen voor meiden 
bedoeld, ook jongens zijn van harte welkom!

23 lessen. Data: zie blz. 10.  
Op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur in het sportgebouw van  
SG Were Di.  
Prijs: E 90,-

MoDern Dance (nieuw!)
Ook in samenwerking met Bruce Dance 
Factory.
Moderne dans is een podiumdans zonder 
vaststaand bewegingsvocabulaire. Het is een 
verzamelbegrip voor verschillende zeer 
individuele danstechnieken uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw.
Dit soort eigentijdse dansvormen worden 
nu veelal aangeduid als ‘hedendaagse dans en 
daarom past het ook goed bij Bruce Dance 
Factory omdat we werken vanuit de Urban 
dance.Als je modern volgt dan doe je mee 
met de shows van Bruce Dance Factory, dus 
je werkt ook daadwerkelijk ergens naar toe.

23 lessen. Data: zie blz. 10.  
Op dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur  
in het sportgebouw van SG Were Di.  
Prijs: E 90,-

Funk StyleS (nieuw!)
Is de verzamelnaam van verschillende dansstijlen. Tijdens 
deze workshopreeks ga je kennismaken met 3 van deze 
dansstijlen: Popping, Housedance en Breakdance. Wil jij 
nieuwe dancemoves leren of jezelf verbeteren? Schrijf je 
dan in voor “Funk Styles” !

6 lessen. Data: 6, 13 en 20 januari, 3, 10 en  
24 februari. Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur 
in het sportgebouw van SG Were Di.  
Prijs: E 30,-

Valkencourt FriDay night DJ FitneSS 
(Splinternieuw, uniek concept!)
Sporten wordt stappen!! Gedurende de 23 weken op vrijdagavond 
toegang tot de Fitness vanaf 18.00 tot 22.00 uur. Leeftijd vanaf 14 jaar.
Trainingsprogramma verplicht en van 20.00 tot 21.30 uur draait er een 
live DJ!

23 vrijdagen. Data: zie blz. 10 maar dan telkens op de vrijdag 
die volgt op de dinsdag van de andere cursussen.  
Niet op school, maar bij “Health & Sports Club Valkencourt”. 
Prijs: E 80,-

Valkencourt MuSic training 
(nieuw!)
Groepsles op muziek. Body Step, Total Body 
workout, XCO en Body Pump. Accent op 
dans en algemene lichaamstraining.

23 lessen. Data: zie blz. 10.  
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur. 
“Health & Sports Club Valkencourt”. 
Prijs: E 90,-

Valkencourt inSanity workout 
(nieuw!)
Groepsles waarbij de grenzen worden 
gezocht op het gebied van kracht en 
uithoudingsvermogen. Survival workout, 
Bootcamp, Grit en Spinning.

23 lessen. Data: zie blz. 10.  
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur.  
“Health & Sports Club Valkencourt”. 
Prijs: E 90,-

outDoor Sport, recreatie en Fun
Echte buitensport beleven in de omgeving van Valkenswaard? Dat kan tijdens deze tien spannende 
introductielessen Outdoor Sport, Recreatie en Fun die we aanbieden in samenwerking met “Rofra 
Sportieve Arrangementen”. Onder begeleiding van ervaren instructeurs ga je zelf onder andere 
klimmen, abseilen, mountainbiken en paintballen! We gaan ook allerlei activiteiten ondernemen op het 
“Outdoor terrein” midden in de bossen. Geniet van sportief bezig zijn in de gezonde buitenlucht! 
Tevens maak je kennis met leuke, verrassende en uitdagende activiteiten! Leer met behulp van een 
PDA meer over de geschiedenis van Valkenswaard, ontdek de schitterende natuur in de omgeving van 
Valkenswaard in een kano, op een step of met behulp van een GPS en laat je helemaal gaan op de 
opblaasbare activiteiten van de Sterrenslag! Deze tien lessen staan garant voor fun en beleving!

10 lessen. Data: 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 14 april. 
Op dinsdag van 15.45 tot 17.15 uur bij “Rofra “ bij de Venbergse molen in Valkenswaard. 
Prijs: E 60,-

cultuurZang 
Zingen kan iedereen. Vind je het leuk om 
te zingen, meld je dan aan voor de work
shop zang.
Adem, presentatie, performance, 
interpretatie en techniek zijn belangrijke 
onderwerpen die aan bod komen in deze 
workshop. 

23 lessen. Data: zie blz. 10.  
Op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur.  
Prijs: E 90,-

rap (nieuw!)
Rap staat voor “Rhytm and Poetry”. Je gaat 
aan de slag met het schrijven van teksten en 
leert ritmisch rappen op een beat. Wil jij de 
nieuwe Fresku, Jayz of Keizer worden? 
Schrijf je in!

6 lessen. Data: 18 en 25 november,  
2, 9 en 16 december, 6 januari.  
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur  
op school. Prijs: E 30,-
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JapanSe taal & cultuur 
Sushi en Anime, die ken je vast wel. Maar vraag jij 
je ooit af hoe jouw leeftijdgenoten in het land van 
Sushi en Anime in het verre Oosten leven? Wat 
voor taal spreken ze? Wat zijn hun interesses? 
Nu is je kans om er meer over te weten te 
komen. Bij Japanse taal & cultuur leer je niet 
alleen de Japanse taal spreken en schrijven, maar 
je leert ook veel informatie over het land en haar 
cultuur. Elke les tref je een nieuwe situatie aan en 
leer je hoe te reageren in het Japans. 
De drie verschillende soorten karakters komen 
spelenderwijs aan bod. Je leert ook kalligrafie. 
Als tekstboek gebruiken wij een interactieve 
website waar je thuis mee kan oefenen en je in 
verdiepen. De site heeft ook veel leuke games.

23 lessen. Data: zie blz. 10. 
Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur 
op school. Prijs: E 90,-

De were Di DeBatcluB (nieuw!)
Deze workshop is een investering in je eigen toekomst. En je kunt het geleerde 
vanaf de eerste dag toepassen. Praat je over sport met je vrienden, 
bediscussieer je de werkdruk met je leraar of onderhandel je over het uurtarief 
van je vakantie baan: debatkwaliteiten helpen je overal. Debatteren gaat over 
scherp luisteren, kritisch denken, vaardig spreken en sterk beargumenteren.
In de huidige samenleving is mondelinge overtuigingskracht een groot voordeel: 
vergaderen, onderhandelen, presenteren, interviewen, verkopen en pleiten. 
Steeds meer wordt het belang erkend van het ontwikkelen van goede 
vaardigheden op dit gebied. Door toepassing van doordachte presentatie en 
argumentatietheorieën in een speldebat oefenen we in deze workshop alle 
facetten van een heldere en effectieve mondelinge communicatie.
De workshop wordt gegeven door mensen die hun sporen met debatteren 
hebben verdiend in bedrijfsleven en politiek. Voel je je aangesproken? Schrijf je 
snel in. Misschien ben jij wel de volgende Mark Rutte of Victoria Koblenko?

11 lessen. Data: zie blz. 10 (t/m 16 december). 
Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur op school. Prijs: E 45,-

theatertechniek 
Wil je weten hoe de techniek in een theater werkt? 
Hoe het geluid versterkt wordt en het licht gesteld? Waar je 
op moet letten bij het maken van een decor? En natuurlijk: 
hoe moet je zorgen dat alles veilig gebeurt? In 10 lessen 
leer je de basis van licht, geluid, decor en veiligheid. 
De lessen worden gegeven door de professionele theater
technici van “De Hofnar”.

10 lessen. Data: 30 september, 4 en 18 november, 
2 en 9 december, 6, 13 en 20 januari, 
3 en 10 februari. Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur 
in theater “De Hofnar” in Valkenswaard. 
Prijs: E 60,-

theaterklaS  
Heb jij interesse in theater? Heb je al 
ervaring, of juist helemaal geen? Heb jij ook 
die kriebels om eens een keer op een 
podium te staan? Te lachen, springen, dansen, 
huilen, schreeuwen, tieren en brullen?
Doe dan mee aan de theaterklas.
Je krijgt les in stemgebruik, speltraining en 
tips voor uitstraling en presence.
We gaan improviseren met tekst en muziek.
Uiteindelijk werken we toe naar een 
presentatiemoment waarbij jij jouw talenten 
kan laten zien aan het publiek! Heb jij het lef 
om mee te doen?
We zien je dan!

23 lessen. Data: zie blz. 10. 
Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur. 
Prijs: E 99,-

chineSe taal & cultuur (nieuw!)
Mevrouw S. H. NienhuysCheng is directeur van 
Eindhovense Chinese School. Samen met 
Jan Willem Nienhuys schreef ze een boek China: 
geschiedenis, cultuur, wetenschap, kunst en 
techniek. In 23 lessen wordt iets verteld over al 
die aspecten, bijvoorbeeld de rijke kunst uit 
archeologische opgravingen. Ook de interessante 
spreektaal en schrift komen aan de orde, want 
overal ter wereld willen mensen Chinees leren. 
China is nooit door religie gedomineerd geweest, 
en veel belangrijke Chinese uitvindingen (zijde, 
papier, kompas, vuurwapens, maar nog veel meer) 
hebben de westerse wereld ingrijpend veranderd. 
Maak kennis met de taal en de cultuur van een 
kwart van de wereldbevolking!!

23 lessen. Data: zie blz. 10. 
Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur. 
Prijs: E 90,-

re-Style FaShion (nieuw!)
Je kast uitmesten en je oude kleren weggooien is verleden tijd! Door verschillende 
technieken gaan we oude kleding restylen: Denk aan werken met transfer opdruk, 
sjablonen, textielstiften, applicaties en meer!
De deelnemers leren van jonge ervaren (mode)ontwerpers die dicht op de 
huidige modetrends zitten en ervaring hebben met het hergebruik van materialen.
De gerestylde kleding mag je natuurlijk mee naar huis nemen.

6 lessen. Data: 6, 13 en 20 januari; 3, 10 en 24 februari. 
Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur op school. Prijs: E 30,-

FotograFie
In samenwerking met “Guido Hartman Fotografie” wordt deze cursus 
digitale fotografie georganiseerd. We starten met het hanteren van de 
technieken en de mogelijkheden van de digitale spiegelreflexcamera. 
Zowel aan de theorie als aan de praktijk wordt aandacht besteed. 
Diafragma, sluitertijden, lichtmeting, isowaarde, brandpuntafstanden en 
lenzen komen aan bod. Compositie en creativiteit staan hoog in het 
vaandel in deze cursus. In 20 lessen van anderhalf uur gaan we je 
artistieke en creatieve “geest” fotografisch ontwikkelen.
Kortom, een geweldige gelegenheid om in een”niet moeten, maar 
mogen“ sfeer anders te leren kijken. Het is wel noodzakelijk een 
spiegelreflexcamera te hebben of te lenen.

20 lessen. Data: zie blz. 10 (t/m 17 maart). 
Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur. Prijs: E 105,-

elektriSche en akoeStiSche gitaar 
Speel je al gitaar maar wil je leren omgaan met 
akkoorden, dan is deze cursus wat voor jou.
Welke mogelijkheden heeft de gitaar en hoe beïnvloed 
je de sound van de gitaar. Je leert op eenvoudige manier 
liedjes begeleiden en in een band meespelen. 

23 lessen. Data: zie blz. 10. 
Op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur. Prijs: E 90,-

spelenderwijs aan bod. Je leert ook kalligrafie. 
Als tekstboek gebruiken wij een interactieve 
website waar je thuis mee kan oefenen en je in 
verdiepen. De site heeft ook veel leuke games.

Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur 

spelenderwijs aan bod. Je leert ook kalligrafie. 
Als tekstboek gebruiken wij een interactieve 
website waar je thuis mee kan oefenen en je in 
verdiepen. De site heeft ook veel leuke games.

Op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur 
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Sg were Di acaDeMie Voor Sport en cultuur

hoe het 
werkt

  11

De ViJFlanDenontMoeting
Sporten met leerlingen van je eigen school in het buitenland, is er iets leuker dan 
dat? Iedereen weet dat sport verbroedert dus op welke manier kun je beter met 
anderen in contact komen dan op een sportieve manier in een kleine competitie. 
Alle deelnemers zullen natuurlijk strijden om de overwinning maar wanneer je door 
de sport vrienden wint dan kun je pas echt spreken van een grootse triomf. 
Daarnaast verdient het culturele aspect de aandacht. Er worden workshops gegeven 
in muziek, dans, zang, kunst en wetenschap met leerlingen uit Duitsland, België, 
Frankrijk en Luxemburg!
 
Elk jaar kunnen er 120 leerlingen mee doen met deze ontmoeting. Al vanaf 1969 
organiseren vijf scholen uit vijf verschillende landen deze Vijflandenontmoeting. 
De scholen liggen in Mönchengladbach, Neerpelt, SaintAmandlesEaux, Diekirch en 
Valkenswaard. Elk jaar wordt de ontmoeting op een andere school georgani seerd. 
De leerlingen van onze school worden  ondergebracht in een gastgezin, dus enige 
talenkennis is aanbevolen (Duits, Frans of Engels). Op zaterdag vinden de sport-
ontmoetingen en de culturele workshops plaats en op zaterdagavond wordt er 
gefeest. Op zondag wordt de culturele manifestatie gehouden waar de resultaten 
van de workshops worden getoond en volgt de prijsuitreiking.

De informatie over het inschrijven en de datum van komend schooljaar 
vind je rond december in magister.

De roosters van SG Were Di worden zo gemaakt dat er op dinsdag
middag na 15.05 uur geen lessen meer zijn, zodat iedereen mee kan 
doen. We hebben contacten met prima sportclubs, uitstekende trainers 
en geweldige leraren voor muziek en cultuur die je de fijne kneepjes 
kunnen bijbrengen. En dat doe je op een vaste middag in de week, 
met je eigen schoolvrienden!

Alle cursussen kunnen we tegen zéér voordelige tarieven aanbieden!

De SG Were Di Academie voor Sport en Cultuur biedt je een 
fantastische mogelijkheid om aan sport te doen of cultuurcursussen te 
volgen. Daarom verwachten we ook van de deelnemers een serieuze 
inzet. Om die reden is deelname aan één van onze sport of cultuur
klassen bindend voor minimaal één schooljaar.

wat Je VerDer nog Moet weten
Vóór 23 september 2014 moet je inschrijving binnen zijn. 
Schrijf je snel in, want vol is vol!!!!
We starten dinsdag 30 september 2014. 
Alle data en tijden staan elders in deze folder.
Het digitale inschrijfformulier vind je in MAGISTER. 
In oktober wordt een acceptgiro toegestuurd.

N.B. Voor lidmaatschap van de SG Were Di Academie voor 
Sport en Cultuur gelden dezelfde regels als bij een normale 
vereniging, zie de website van de school.

Indien het aantal deelnemers voor een sport- of cultuurklas te 
klein is, worden de lessen niet gegeven. Je krijgt je inschrijfgeld 
terug of je mag kiezen voor een andere klas.

De trainingen/lessen zijn vanaf 30 september op de volgende 
dinsdagen:

September 30
Oktober  7 14 28                                                                  
November 4 11 18 25       
December 2 9 16       
Januari  6 13 20
Februari  3 10 24
Maart  3 10  17 24 31
April  14                             

De enige activiteit die niet op dinsdag is, is de “Fridaynight DJ Fitness”. 
Deze is telkens op de vrijdag die volgt op de dinsdag van de datumlijst.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een training/les 
verplaatst moet worden. Je krijgt dan altijd op tijd bericht daarvan.

De ViJFlanDenontMoeting

vind je rond december in magister.
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inSchriJVen vanaf de eerste schoolweek 
via MagiSter


