
 

Hallo kinderen (en ouders/verzorgers) 

van groep 5 t/m 8,  
Weet je/u dat we op De Sjofar en De Horst al 

meer dan 30 jaar een schaakclub hebben? Het 

schaakspel is een leuk en spannend spel om te 

leren. En je hebt er je hele leven plezier van. 

Lijkt het je leuk om met ons mee te doen?  

In deze brief vind je meer informatie over de 

schaaklessen en over hoe je je kunt opgeven.  

 

Wanneer is het, waar is het, voor wie is het 

én wat kost het? 

• Van 4 oktober t/m 30 mei, elke 

maandag (behalve tijdens  

schoolvakanties/studiedagen) van 

18:30-20:00 uur. 

• In De Sjofar, en af en toe in de Horst 

• Voor kinderen van groep 5 t/m 8. 

• De contributie is €20,00 per 

schooljaar. Dit wordt o.a. gebruikt 

voor werkboeken en 

schaakmiddelen, examens,  

instructiemateriaal, bekers / 

medailles en inschrijfgeld voor 

toernooien. 

Opgeven? 

Dat kan  tot de herfstvakantie via ons e-mail adres: info@schaakvrienden.nl  

of kom gewoon langs op maandagavond 

Let op: je kunt alleen instromen  tot de herfstvakantie en niet meer later in het schooljaar. 

Schaakcoördinatoren: Kees Huijnen (de Horst) en Peter Beekman (de Sjofar) 

e-mail: info@schaakvrienden.nl 

Kom nu schaken bij schaakclub “De Schaakvrienden” 

van De Sjofar en De Horst! 

Waarom meedoen? 

• Het is ontzettend leuk en gezellig om 

samen te schaken. Als je het 

‘schaakvirus’ eenmaal te pakken hebt, 

kom je er niet snel meer vanaf. 

• Schaken is een mooie aanvulling op alle 

‘doe sporten’ en blijkt heel positief te zijn 

voor de prestaties op school. 

Gymnastiek voor je brein! 

• We leren spelenderwijs en in kleine 

groepen m.b.v. de stappenmethode van 

de Nederlandse Schaakbond. Als je een 

stap beheerst, doe je schaakexamen en 

krijg je een officieel diploma.  

• Vanaf januari kun je meedoen met onze 

schaakcompetitie. Je speelt dan 

partijtjes tegen andere kinderen. We 

houden de stand bij en aan het eind van 

het seizoen krijgen de winnaars een 

mooie beker.  

Vanaf je tweede schaakjaar mag je ook 

meedoen in het schoolteam en tegen 

teams van andere scholen spelen in de 

Apeldoornse Scholencompetitie. 

• We spelen in december pepernoten- 

schaak, hebben in januari een 

Oliebollentoernooi en in mei een 

Slottoernooi. 

 


