
Doe de Kanga doe de Kanga, doe ons maar lekker na! En we shaken erop los, ja we shaken 

erop los!   

Elk jaar in september schalt de 'kanga' over het veld bij CKV FIKS. Zo'n 300 dansende, spelende 
kleuters, een hoop vrijwilligers en de enige echte mascotte van korfbalvereniging FIKS: de 
Kangoeroe Skiffie. Maar wat doen ze hier eigenlijk? Dit evenement is de GIGA Kangoeroedag, een 
jaarlijks terugkerende sportochtend/middag voor scholen in Oegstgeest, gericht op de jongste 
leerlingen van de basisschool; de kleuters.  

Het programma 
Enkele jaren geleden is in samenwerking met het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) en 
diverse sportdocenten (in opleiding) een uitgebreid, afwisselend programma opgezet dat 
afgestemd is op de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt gezamenlijk gestart met 
een warming up en een korte uitleg. Hierna gaan de kinderen onder begeleiding in groepjes van 
max. 5 kinderen deel nemen aan het spelletjes parcours. Tussendoor is een pauze moment waar 
de kinderen verzorgd worden met wat drinken en een gezonde snack. Ook wordt gedurende de 
activiteiten fruit klaargemaakt om de energie op peil te houden. Na het spelletjesparcours sluiten 
we weer gezamenlijk met een cooling down af en krijgen alle leerlingen een mooi 
aandenken/diploma en een goodiebag met een klein sportief aandenken mee naar huis.  

Praktische informatie 
De GIGA Kangoeroedag is bedoeld voor de kleuterklassen van scholen in Oegstgeest. De scholen 
worden benaderd door het organiserende kernteam van CKV Fiks en kunnen zich opgeven via 
kangoeroedag@ckvfiks.nl. In het schooljaar 2019-2020 wordt de GIGA Kangoeroedag gehouden op 
vrijdag 20 september (uitloop 27 september bij slecht weer). Bij voldoende aanmeldingen wordt 
dagprogramma een ochtend- en een middagprogramma gedraaid. Bij het indelen van de scholen wordt zoveel 
gehouderekeningchooltijden van de mogelijk rekening gehouden met de schooltijden van de verschillende deelnemende scholen. 
Vervoer van en naar het sportveld is in handen van de school/leerkracht. De kinderen worden 
door de eigen leerkracht van tevoren ingedeeld in groepjes van maximaal 5 leerlingen. Bij 
aankomst op het sportveld ontvangt elke leerling een leen T-shirt in de kleur van de eigen groep 
en wordt voorgesteld aan de begeleider. Het groepje kleuters blijft gedurende het hele evenement 
bij dezelfde begeleider. De begeleiding wordt verzorgd door enthousiaste vrijwilligers van CKV Fiks 
en studenten en leerlingen uit sportklassen. Tevens wordt gezorgd voor begeleiding voor de 
kinderen die naar het toilet moeten en is er altijd een EHBO'er aanwezig mocht een leerling zich 
bezeren. Aan het einde van het evenement wordt het T-shirt ingewisseld voor een goodiebag en 
een aandenken/diploma en worden de leerlingen naar de eigen leerkracht gebracht. 

Aan deze sportdag zijn geen kosten verbonden, de bekostiging wordt gedaan door sponsoren. 
Bent u sponsor of wilt u een financiële bijdrage leveren aan de GIGA Kangoeroedag, stuur dan 
mag u altijd een e-mail sturen naar sponsoring@ckvfiks.nl. Alle bijdragen zijn welkom. 

De Kangoeroe Klup / Kangoeroes 
De GIGA Kangoeroedag komt voort uit de Kangoeroe Klup, een initiatief vanuit het KNKV bedoeld 
voor kinderen die vier, vijf of zes jaar oud zijn. De Kangoeroe Klup is in het leven geroepen om 
verschillende redenen. De belangrijkste is dat we zo veel mogelijk kinderen kennis willen laten 
maken met korfbal. 
De reden voor de naam is omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die 
horen bij de korfbalsport zoals: snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Ook heeft de kangoeroe 
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een buidel die veiligheid en bescherming biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien zo'n 
buidel – een veilige en warme plaats – voor de jongste leden! Klik hier voor meer informatie over 
de Kangoeroes of mail naar kangoeroetraining@ckvfiks.nl. 

Tevens is er een mogelijkheid voor kinderen vanaf 2 jaar om samen met papa, mama, opa, oma, 
oom of tante of andere verzorger te komen sporten en spelen bij ‘de Flinkies’. Klik hier voor meer 
informatie over trainen bij de Flinkies of stuur een mail naar flinkies@ckvfiks.nl. 
Trainen bij de Flinkies en de Kangoeroes is niet specifiek gericht op het aanleren van 
korfbaltechnieken en het spelen van wedstrijden. Uiteraard hebben veel spelvormen wel 
een knipoog naar het korfbal. 

Vragen? 
Al uw vragen worden met sportief enthousiasme beantwoord door een van de vele vrijwilligers/
organisatoren. U kunt hiervoor contact opnemen met Heleen Hidding. Zij is te bereiken via het e-
mailadres kangoeroedag@ckvfiks.nl. 

Jullie zijn vast benieuwd hoe een GIGA Kangoeroedag eruit kan zien? Kijk met ons mee naar 
onderstaand filmpje van afgelopen jaar (de gekleurde balken vormen de link)! 
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