Badminton
Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Sted:
Ansvarlig:

Mandag, tirsdag og torsdag 15.30 -18.30
Fra 12. august 2019 - 30. april 2020
450,- / 500,- halvårligt
www.rbk.dk under ungdom og kontingent, hvor der også
vil være en oversigt med de enkelte træningshold.
Randers Realskole hal
Ungdomscheftræner - Jan Ole Steffensen

Indhold
Begynderhold U9-U11-U13. Alle der har lyst til at prøve at spille badminton er
meget velkomne til at få 2-3 prøve timer. Der forventes, at der laves turneringshold i alle årgange, hvor det vil være muligt at deltage. Der udbydes løbende individuelle stævner, hvor man kan møde spillere på samme niveau.
Andet
Badminton tilbydes af Randers Badmintonklub af 2018, som er en forening. Derfor betaler børnene kontingent for deltagelse, og det er foreningen, der er ansvarlig for afviklingen af undervisningen.

Forklaring til aldersgrupper
U9 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er under 9 år.
U11 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 9 år, men
ikke 11 år.
U13 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 11 år, men
ikke 13 år.
U15 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 13 år, men
ikke 15 år.

Randers Realskole

Aktivitetstilbud
2019/2020
Fra 4. klasse

Gib muligheden for 3
forskellige perioder som
byder på Musik, dans osv.

Læs folderen og se de aktiviteter, vi kan
tilbyde eleverne at deltage i efter skoletid

Kære elever og forældre
Vi er rigtig glade for at kunne præsentere folderen med vore tilbud om aktiviteter
efter skoletid.
Der er tale om en bred vifte af forskellige tilbud, hvor det primære fokus handler
om alt det, der er vigtigt, når man er elev på mellemtrinnet. Det er kammeratskab, lektier og fysisk aktivitet.
Vi ved, at den gode trivsel er forudsætningen for den optimale indlæring. Sådan er
det i virkeligheden også i fritiden. Vejen til det gode ungdomsliv går gennem det
at vedligeholde og skabe nye venskaber.
En del af vore tilbud åbner mulighed for at blive på skolen og lave lektier med
kammeraterne og derefter gå sammen til en aktivitet. Endelig er fysisk aktivitet og
bevægelse den bedste investering til at sikre et godt liv. Alt det og sikkert meget
mere kan man få ”efter skoletid”.
Er man så tvunget til at vælge aktiviteter efter skoletid, er der måske en enkelt,
der tænker? Det eneste, man er tvunget til, er at tænke sig godt om. Men, hvis
alternativet for eleven er at gå alene hjem, og mobiletelefonen eller computeren
er det eneste selskab, så er valget, som vi ser det, ikke svært.

Bib-cafe (4. - 9. kl.)
Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Sted:
Ansvarlig:

Onsdag i 8. lektion (14.15 – 15.00)
Fra september til maj 2020
Gratis
Via forældreintra i august
Videnscentret i Indskolingen
Hanne Ebdrup

Indhold
I forhold til læsning ved alle, at ’Tyve minutter om dagen kan bedre sagen!’ - Men
hvorfor nøjes med tyve minutters læsning, når du en dag om ugen kan få en hel
lektion til rådighed med inspiration, ro og fordybelse!
Biblioteket vil være åbent for dig, der f.eks.:
søger inspiration til frilæsningsbøger,
søger hjælp til at finde bøger, der passer til dit læseniveau,
gerne vil inspirere andre til at læse gode bøger,
gerne vil læse og anmelde nye bøger,
gerne vil blive bedre til læsning,
kan lide ro til fordybelse i emner eller bøger,
eller … eller … eller …

Fodbold med Randers FC (4. - 5. kl.)
Vi glæder os til at se rigtig mange elever.

Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig:

Mandag kl. 14.30—15.30.
2. september 2019 - december og februar - maj 2020.
Gratis
August på forældreintra
Claus Stenumm, Randers FC, csj@randersfc.dk

Indhold
Så er det muligt at få trænet din teknik. Vi skal
lege med bolden, lave sjove øvelser, øve finter
osv. Alle kan være med uanset om du er dreng,
pige, øvet eller uøvet. Målet er at øge glæden
ved at spille fodbold og få en masse bevægelse i
mens. Træningen varetages af Claus Stenum,
som har stor indsigt og erfaring med børne- og
ungdomsfodbold.

Juniorklub med RGF 4. - 5. kl.

Musikvalghold (4. kl.)

Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig:
Sted:

Tidsrum:

Tirsdag 14.30 – 16.00
1. sæson 3/9 -17/9 og 2. sæson 7/1 - 28/4 2020
Kr. 600,- halvårligt
Via forældreintra i august
RGF, Lars Søndergaard, lars@rgf.dk tlf. 86 412440
RGF hallen, Øster Boulevard 29, 8930 Randers NØ

Indhold
Juniorklubben starter altid med en fælles opstart/opvarmning og herefter præsenteres forskellige idrætsaktiviteter fx spring, parkour, crossfit, dans, basket,
badminton, floorball m.m. Klubben slutter altid af med 30 min. fri træning på
udvalgte aktiviteter.

Svømning (4. kl.)
Tidsrum:
Periode:
Pris:

Tilmelding:
Sted:
Ansvarlig:

Tirsdag kl. 15.00 - 15.45
Fra september - december 2019 og fra januar - april 2020
September - december kontingent fri
Januar - april kr. 500,Via forældreintra i august
Nørrevangsskolen/Water Wellness
RGF, Lars Søndergaard, lars@rgf.dk tlf. 86 412440

Indhold
Da svømmeundervisningen i kommende skoleår er lagt i 3. klasse, tilbyder vi
svømmeundervisning ugentligt hos RGF. Undervisningen er både for nybegyndere og for øvede. Efter efterårssæsonen kan eleverne tilmelde sig til forårssæsonen.
Andet
Realskolen sørger for bustransport, bussen kører umiddelbart efter 7. lektion.
Børnene er ledsaget af en voksen fra skolen. Svømmeundervisningen afvikles
enten på Nørrevangsskolen eller i Water Wellness. Eleverne skal hentes af forældrene i svømmehallen senest kl. 16.00

Periode:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig:

Mandag kl 13.30 - 14.15 (pigerne)
Torsdag kl. 12.35 - 13.20 (drengene)
August - maj
Gratis
På forældreintra senest 19. august
Karin Skjøttgaard

Indhold
Vi synger, danser og spiller.

Begynder blæseorkester (5. kl.)
Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig:

Torsdag kl. 13.30 - 14.15
August - maj
Gratis
På forældreintra senest 19. august
Karin Skjøttgaard

Indhold
Orkestret er for alle elever i 5ABCD, der ønsker at spille et messingblæserinstrument. Lær at spille på trompet, cornet, baritonhorn (lille tuba) eller trækbasun.

Randers Realskoles orkester (6. - 10. kl.)
Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig:

Onsdag kl. 14.15 - 15.00
August 2019 - maj 2020
Gratis
På forældreintra senest 19. august
Karin Skjøttgaard

Indhold
Randers Realskoles orkester er skolens blæseorkester for alle øvede messingblæsere og slagtøjsspillere fra 6.-10. klasse.
Orkestret tager på orkesterrejser til udlandet og har tidligere
været i Hazebrouck i Nordfrankrig i påsken 2012, i Luxembourg i efteråret
2013 og 2015, og i Zwolle i Holland i 2016. Senest har orkestret været i Luxembourg i april 2018.

Aspirantkor for piger i 4. - 6. kl.
Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig:
Sted:

Onsdag 15.30 – 16.30
Fra 4. september
Gratis
Tilmelding ikke nødvendigt.
Korleder, Hanne Lund Nielsen,
hln@sct-peders.dk tlf. 24 85 52 59
Sct. Peders Kirke, Fabersvej 49

Indhold
Vi synger sange og salmer samt lettere 2-stemmig korsatser. Der arbejdes med
rytmer og noder, så vi kan finde rundt i de udleverede noder.
Aspirantkoret skal i efteråret deltage i et korstævne, synge til spaghettigudstjenesterne og så er koret med til De 9 Læsninger i kirken den 7. december.

Sct. Peders drengekor fra 2. kl. og op
Tidsrum:
Periode:
Pris:
Tilmelding:
Ansvarlig:
Sted:

Onsdag 15.30 – 17.30
Fra 14. august
Gratis
Tilmelding ikke nødvendigt.
Korleder, Brian Stenger Poulsen,
bsp@sct-peders.dk tlf. 21 56 82 40
Sct. Peders Kirke, Fabersvej 49

Indhold
Sct. Peders Drengekor er et kor af drenge og mænd, hvor de yngste drenge synger
sopran, og de ældre drenge og mænd synger alt, tenor og bas. I et drengekor er
der et fantastisk fællesskab, idet man mødes på tværs af alder for at synge. Koret
er således et tilbud for drenge og mænd i alderen 9 – 60 år. Korprøverne er delt i
etaper. Koret synger til gudstjenester og afholder koncerter.
Kontakt Brian og hør hvordan du kommer
med i koret.

Teaterskolen Kastalia
Tidsrum:

Mandag kl 16.30 - 18.00 (8-10 årige)
Tirsdag kl. 16.00 - 18.00 (10-12 årige)
Onsdag kl 16.30 - 18.30 (10-12 årige)
Tirsdag kl. 16.00 - 18.00 (11-13 årige)

Indhold
Kastali'a lærer ikke børn at blive til noget, men at blive til nogen.
Teaterskolen Kastali'a inspirerer børn og unge med ambitioner inden for teatrets
verden til at blive dygtigere og mere målrettede. Stille og roligt føres eleverne fra
leg til skuespil, fra hygge til håndværk, og eleverne får oplevelsen af, at der kræves mere og mere bevidsthed om dét at spille teater. Teaterarbejdet spænder
over ALT fra blide sjove drama-øvelser til benhård skuespiltræning - altid med et
smil. Livsteater, impro, mime, krop, stemme, bevidsthed og dybtgående rollearbejde, er nogle af temaerne for det, vi laver på Kastali'a. Teaterskolen Kastali’a
tilbyder holdundervisning, workshops og teaterprojekter af kortere og længere
varighed. Du kan støtte op om Kastali’as aktiviteter, ved at indmelde dig i foreningen og hermed følge Kastali’as gøren og laden. Disciplin, fantasi, grin, nærvær,
spilleglæde og masser af kram - sætter vi højt på Kastali'a. Kælenavne, "kiks", nye
venner og opdagelse af dit særlige talent og unikke sider kan du opleve på Kastali'a.
Kastali'a, teaterskolen der udvikler!
Praktiske informationer:
http://www.teaterskolenkastalia.dk/

Yoga 4. - 6. kl.
Tidsrum:

Mandag kl. 14.30 - 15.30 (hold 1)

Periode:
Pris:
Tilmelding:
Sted:
Ansvarlig:

Onsdag kl. 14.30 -15.30 (hold 2)
Fra 2. september / 4. september
750,- for 10 gange
På forældreintra 26. august
Lokale på skolen - oplyses ved tilmelding
Monika, mail@yogamagi.dk Tlf: 22 66 59 51

Indhold
Her tilbyder Monika en unik yoga oplevelse.
Et forløb a 10 lektioner hvor vi får yogaen ind under huden.
Hver lektion indeholder åndedrætsøvelser - Fysiske øvelser - Yogalege - Gruppe
øvelser - Kreative indslag - Dyb afspænding - Mindfulness og meditation. Vi slutter
altid af med afspænding.

