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Meer weten over deze sporten? Kijk op de website van de sportaanbieder
of check www.sportstad-utrecht.nl

Aapjeskooi

10-04-2021

U-PAS

GYMZAAL DEKEN ROESSTRAAT DEKEN ROESSTRAAT 4, GYMZAAL DUURSTEDELAAN
DUURSTEDELAAN 14A, GYMZAAL CEREOLFABRIEK EVERARD MEIJSTERLAAN 1C, GYMZAAL HOF
VAN MONACO MADRIDSTRAAT 1 , GYMZAAL M. VAN MEELSTRAAT M.VAN MEELSTRAAT 1A,
GYMZAAL OBS DE KOEKOEK KOEKOEKSPLEIN 2A, GYMZAAL OP DE GROENE ALM 3E
OOSTERPARKLAAN 21, GYMZAAL TEUN DE JAGERDREEF TEUN DE JAGERDREEF 1A, PARK OOG IN
AL PARK OOG IN AL , GRIFTPARK BLAUWKAPELSEWEG
DAGEN

Za.

LEEFTIJDEN

Kleuters en peuters

info@aapjeskooi.nl
http://www.aapjeskooi.nl
06-41203830

Rooster
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Buitenles voor kleuters

Za.

09:30 - 10:30

Park Oog in Al

Voor alle kleuters in Utrecht (van 4 t/m 7 jaar) zijn er, zo lang we niet binnen kunnen gymmen, buitensport lessen. Iedere zaterdagochtend, een uur
lang ”coronaproof” bewegen, spelletjes doen en plezier maken onder deskundige leiding van een vaste Aapjeskooi docent. Een buitensportles kost
€15,- en betaling gaat na afloop middels een betaallink. Kijk voor meer informatie op: https://www.aapjeskooi.nl/product/kleutergym-buitenlessen2021/. LOCATIE: PARK OOG IN AL

Buitenles voor kleuters

Za.

10:30 - 11:30

Park Oog in Al

Voor alle kleuters in Utrecht (van 4 t/m 7 jaar) zijn er, zo lang we niet binnen kunnen gymmen, buitensport lessen. Iedere zaterdagochtend, een uur
lang ”coronaproof” bewegen, spelletjes doen en plezier maken onder deskundige leiding van een vaste Aapjeskooi docent. Een buitensportles kost
€15,- en betaling gaat na afloop middels een betaallink. Kijk voor meer informatie op: https://www.aapjeskooi.nl/product/kleutergym-buitenlessen2021/. LOCATIE: PARK OOG IN AL

Buitenles voor kleuters

Za.

9:30 - 10:30

Blauwkapelseweg

Voor alle kleuters in Utrecht (van 4 t/m 7 jaar) zijn er, zo lang we niet binnen kunnen gymmen, buitensport lessen. Iedere zaterdagochtend, een uur
lang ”coronaproof” bewegen, spelletjes doen en plezier maken onder deskundige leiding van een vaste Aapjeskooi docent. Een buitensportles kost
€15,- en betaling gaat na afloop middels een betaallink. Kijk voor meer informatie op: https://www.aapjeskooi.nl/product/kleutergym-buitenlessen2021/. LOCATIE: GRIFTPARK

Buitenles voor kleuters

Za.

10:30 - 11:30

Blauwkapelseweg

Voor alle kleuters in Utrecht (van 4 t/m 7 jaar) zijn er, zo lang we niet binnen kunnen gymmen, buitensport lessen. Iedere zaterdagochtend, een uur
lang ”coronaproof” bewegen, spelletjes doen en plezier maken onder deskundige leiding van een vaste Aapjeskooi docent. Een buitensportles kost
€15,- en betaling gaat na afloop middels een betaallink. Kijk voor meer informatie op: https://www.aapjeskooi.nl/product/kleutergym-buitenlessen2021/. LOCATIE: GRIFTPARK

Meer informatie
https://www.sportstad-utrecht.nl/sportaanbieder/aapjeskooi/

