Wat we doen en voor wie we zijn
ClubExtra Arnhem is speciaal opgezet voor kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld kinderen die bang zijn voor water of klimmen, kinderen die zich slecht kunnen
concentreren, chaotisch of druk zijn, of bijvoorbeeld kinderen die een achterstand hebben in
de motoriek. Wij laten kinderen in de leeftijd van 5 – 12 jaar meer plezier beleven aan sport,
door ze te laten ervaren wat ze allemaal wel kunnen. Elk kind kan op zijn of haar eigen niveau
deelnemen, maar wordt wel uitgedaagd een stapje verder te gaan. Er wordt gewerkt in kleine
groepjes, onder leiding van vakleerkrachten, om zo een veilige leeromgeving te creëren. Bij
ClubExtra wordt er spelenderwijs gewerkt aan zelfvertrouwen, motorische vaardigheden en
ontspanning. Wij bieden de volgende activiteiten: ClubExtra Aqua, Gym en Weerbaarheid.

 Betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee
 De GelrePas kan voor alle ClubExtra activiteiten worden ingezet
 Kleine groepjes met veel individuele aandacht
 ClubExtra sluit aan op de Wet Passend Onderwijs

Aqua. Tijdens de zwemlessen doen we allemaal leuke speelse dingen in het water. Hierdoor leer je
langzaam om bijvoorbeeld onder water te gaan, onder water te kijken of bellen te blazen. Op een
gegeven moment kun je drijven op het water en leer je echt zwemmen. Het halen van een A en B
diploma kan bij ons, maar is niet het belangrijkste. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij jezelf leert
redden in het water. En dat jij je veilig voelt als je zwemt en er plezier in hebt!
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Gym. Tijdens de gymlessen maken we de spieren lekker los en spelen we vaak leuke spelletjes. Dat
kunnen tikspelletjes zijn maar bijvoorbeeld ook balspelletjes. Daarnaast oefenen we allemaal andere
dingen die je misschien moeilijk vindt, zoals het klimrek, de koprol en het zwaaien aan de touwen en
Alles komt aan de beurt.
Weerbaarheid. De cursus is speciaal bedoeld voor kinderen van 8 – 12 jaar, die steviger in hun
schoenen willen staan en het fijn vinden om te weten hoe ze met lastige dingen kunnen omgaan. We
gebruiken daarvoor de manier van Rots en Water. We doen spelletjes, ademhalingoefeningen,
stoeispelen en contactoefeningen die je helpen om moeilijke dingen makkelijker te maken. We gaan
ervan uit dat je precies goed bent zoals je bent en zullen ook niet proberen om je te veranderen.

Voor informatie over de kosten, tijden en locaties kijk op www.clubextra-arnhem.nl
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Mariëlle van Tuil: 06-44756765 of info@clubextra-arnhem.nl

