Woest Zuid

Ga je mee op avontuur? Woest Zuid is dé club waar kinderen van 4 t/m 12 jaar de lol ontdekken van in beweging zijn, samen sporten en buiten spelen. Onder aanmoediging van begeleiders die zelf niet langs de kant blijven staan. Bij Woest Zuid groeien kinderen gezond en bewust op en staat hun eigen belevingswereld centraal.

WZ Olympia & WZ Arsenal

Na schooltijd staat Woest Zuid in herkenbare gele outfit op het schoolplein klaar om samen naar onze woeste
locaties te gaan. Zit je in de onderbouw? Dan ga je naar WZ Olympia. De kinderen uit de bovenbouw gaan
naar WZ Arsenal.
Het nieuwe clubhuis van WZ Olympia is het gerenoveerde poortgebouw op het schoolplein van de Olympiaschool. Het groene schoolplein is een vrijplaats om te spelen, te ontdekken en samen een beleving te creëren.
Daarnaast zijn er dichtbij nog veel meer mogelijkheden om verder op avontuur te gaan, zoals de grote speeltuin aan de andere kant van de school, de sportvelden van WZ Arsenal en het Amsterdamse Bos.
WZ Arsenal ligt vlak achter het Olympisch Stadion en biedt ieder kind vrijheid, ruimte en woeste belevingen.
De sportvelden van ASV Arsenal, ons eigen woeste veldje en het nabijgelegen Amsterdamse bos geven genoeg
mogelijkheden om lekker de hele dag buiten te spelen en op avontuur te gaan! Maar ook binnen in het clubhuis
van WZ Arsenal is er genoeg te beleven: klimmen, puzzelen, tafelvoetballen of juist even chillen op de bank,
wat je maar wilt!

onze medewerkers

Onze begeleiders – de Woeste Werkers – staan niet aan de zijlijn maar doen volop mee. Ze kennen nog het
kind in zichzelf en weten hoe ze kinderen aan moeten zetten. Het zijn aanpakkers die met hun drive en plezier
kinderen inspireren en in beweging brengen. Want als je in beweging komt en je grenzen verlegt, dan beweegt
alles mee en zijn de mogelijkheden eindeloos.
Meer weten of wil je graag een kijkje komen nemen?
Check www.woestzuid.nl of bel met 020-2611818.

