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Kosten 
€ 311,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Ook ad-hoc mogelijk! Kosten: €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Of € 490,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

 
Themadagverzorgers zijn:  

Janke 
Regio: Friesland en Groningen stad 
Bouwen: onder- /midden- /bovenbouw 
Kosten: € 311,75, ad-hoc €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

'Klank en kleur in het ritme van het seizoen' 
Klank en creatieve natuurbeleving middels muziek en beeldende vorming. 
Betrokkenheid vergroten en verbanden leren zien van 'het seizoen' d.m.v. klank en beeldend werken. 
Samenwerking bevorderen door muzikaal en beeldend groepswerk. 

Joyce 
Regio: Gelderland en Overijssel (Deventer) 
Bouwen: onder- /midden- /bovenbouw 
Kosten: € 311,75, ad-hoc €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

Spellen, Beweging, Circus, Vecht Sport, Dans 
Beweging zit in alles. 
We maken er een mooie mix van. 
Ik neem je mee van de slackline naar de boze adelaar. 
Van flower sticks naar capoeira. 
Of van een donkere wereld naar een lichte. 
Blinddoeken, stiltes en schreeuwen. 
Vertrouwen en kleine spellen tussendoor 
Alles om je bezig te houden. 
En voor ieder wat wils. 

Themadag 
Onderwerp: Sport en Beweging 
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Henk 
Regio: Groningen, Drenthe, Friesland  
Bouwen: alle bouwen  
Kosten: € 490,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
 
Themadag: Sport & Spel! 
Iedereen doet mee, samen bewegen. Cognitief, sociaal en motorisch ontwikkelen. Kinderen krijgen 
meer zelfvertrouwen & ontdekken hun talenten.  
Sport; Spel; FUN en bewegen; sociaal bewegen, goed bewegen, spelen bewegen  
 
Themadag: Doe dag 
Het gaat over spelenderwijs de kinderen laten leren. Met andere woorden: We 
bedenken spellen waarbij de diverse onderwerpen, bijvoorbeeld “taal”, in verwerkt 
wordt. Spelenderwijs leren: taal, rekenen en spelling  
 
Themadag: Creatief denken!  
Het gaat over verbeelding, nieuwsgierigheid, het spelen met ideeën, ontwikkelen van ons denken, het 
verleggen van grenzen en nieuwe verbanden ontdekken. We gaan spelen met de mogelijkheden en met 
de vraag: “Wat……als”  
 
Ontwikkelen en stimuleren van creatieve denkvaardigheden  
- Intelligentie   - Kennis  
- Denkstijl   - Persoonlijkheid  
- Motivatie   - Omgeving 
 
Een dag van Henk ziet er op de volgende manier uit (kan in overleg met de school):   
Inloop, Welkomstritueel, Sport en Spel 1  
Fruit en Drinken  
Vrij spelen, dit kan bv. bestaan uit knutselen  
Lunch  
Sport en Spel 2  
Fruit en Drinken  
Sport en Spel 3 en afsluiting 

  



Pagina 3 van 3 
 

Themadag: Sport en Beweging | oktober 2021 | SLIM Personeelsbemiddeling | Extern 

Joyce 
Regio: Gelderland en Overijssel (Deventer) 
Bouwen: onder/midden/bovenbouw 
Kosten: € 311,75, ad-hoc €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

Acroyoga 
Een acrobatische vorm van yoga, vliegen op elkaar. Verschillende technieken en houdingen. Overgave en 
vertrouwen, bouwen op elkaar en loslaten. 
Acrobatisch Yoga, laten we vanaf een ander oogpunt naar de wereld kijken.  
In tweetallen een verbinding aangaan.  
We zijn allen verbonden.  
We leren ons lichaam kennen.  
En ook dat van een ander. 
We bewegen samen, met een communicatie, zonder al te veel woorden.  
Yoga, Spel, Vliegen, Basen, Massage en Meditatie. 

Regels en afspraken 
Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 
volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:  

Kosten per themadag € 311,75 en voor een ad hoc aanvraag (binnen 24 uur) €336,75 
(inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Of 
€ 490,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd 
een actuele VOG. 

Bevoegdheid/ervaring Geen bevoegde docenten, de themadag-verzorg beschikt wel over 
ervaring om alleen voor een groep te staan 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de 
aanbieder.  

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur 
voor aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit 
de aanbieder worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, 
worden er geen kosten in rekening gebracht. In overleg zullen we 
kijken naar de mogelijkheid voor een nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor 
een hele dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden 
voor een groep in de ochtend en een andere groep in de middag. 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 


