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RODA JC SCHOOLTOER

Roda JC geeft leerlingen van groep 7 een alternatieve (beweeg) lesdag in het Parkstad Limburg Stadion

1. STADIONBEZOEK

Roda JC organiseert in de (grote) pauze een beweegclinic

2. SCHOOLBEZOEK

Leerlingen van groepen 6,7 en 8 krijgen gratis toegang tot een thuiswedstrijd van Roda JC

3. WEDSTRIJDBEZOEK



1. STADIONBEZOEK

• Het stadionbezoek vindt in principe plaats op een maandag
• Het busvervoer van en naar school wordt geregeld door Roda JC
• Het lesprogramma op het stadion wordt geregeld door Roda JC
• De lunch op het stadion wordt geregeld door Roda JC
• De aanwezige leerlingen van groep 7 ontvangen ons jeugdmagazine over gezondheid

DAGPROGRAMMA

08:45 Vertrek van school naar het stadion

09:15 Warming-up

09:30 Persconferentie met 2 (ex) Roda JC-spelers

10:00 Fruitsnack en uitleg vervolgprogramma

10:30 Twee onderdelen van 45 minuten: Gezondheidsles + Escape Room in het stadion

12:00 Lunch

13:00 Bezoek Jumpsquare

14:00 Vertrek van stadion terug naar school



2. SCHOOLBEZOEK

• Het schoolbezoek vindt in principe plaats op een donderdag
• In een pauze organiseert Roda JC de beweegclinic
• De beweegclinic is voor groepen 6, 7 en 8 (in overleg kunnen er groepen bij)
• Onze beweegcoach zal de clinic uitvoeren (met de kinderen)
• Onze mascotte Koempeltje zal aanwezig zijn

DAGPROGRAMMA

Uur voor de pauze Uitdelen van tekeningen aan leerlingen van groepen 1 - 5

Pauze Beweegclinic

Einde pauze Fotoshoot met groepen 6, 7 en 8 met Koempeltje



3. WEDSTRIJDBEZOEK

• Het wedstrijdbezoek vindt in principe plaats op een vrijdag (om 20.00 uur)
• Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 mogen gratis een thuiswedstrijd bezoeken
• De thuiswedstrijd bekijken ze vanaf de Oosttribune
• Via een inschrijfformulier kunnen leerlingen en leerkrachten zich aanmelden

DAGPROGRAMMA

18:30 Stadion open

20:00 Aanvang wedstrijd

21:45 Einde wedstrijd


