Even voorstellen! Wat voor activiteiten doet het buurtsportwerk op onze school?
Hoi wij zijn Stijn Smits (17) en Jente van der Velden (17) beide student aan sport en bewegen op het
koning Willem 1 college en stagiaire bij BINT voor welzijn en ondersteuning. Op de basisschool
verzorgt Stijn nog mee een deel van de gymlessen en samen verzorgen wij op de woensdagmiddag
de sportinloop op basisschool de touwladder onder begeleiding van onze stagebegeleidster en
buurtsportcoach Sabine van der wal. Daarnaast loopt ook nog stagiaire Indy op school rond die op
donderdagmiddag Plein Sportief geeft op het schoolplein.
Buurtsportcoach Sabine:
Hoi ik ben Sabine Buurtsportcoach bij BINT voor welzijn en
ondersteuning. Buurtsportcoach ben ik samen met nog twee collega’s.
Misschien kennen sommige van jullie mij nog van het
Straatvoetbaltoernooi van afgelopen schooljaar of de schoolsport
olympiade. Binnen het Buurtsportcoach team zijn wij alle drie bezig in
een bepaalde dorpskern en zo ben ik verantwoordelijk voor iedereen die
in Sint-Michielsgestel en Gemonde woont. We willen voor iedereen
sporten mogelijk maken, want iedereen verdient het om te sporten of
zijn of haar niveau.
Samen met Stijn en Jente jullie mij gaan zien bij de sportinloop elke
woensdag. Daarnaast is Indy aanwezig op de donderdagmiddag om
Plein Sportief te geven. Maar ook voor de papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s etc. zijn wij er. Iedereen kan bij ons terecht als het gaat om
sporten. Heb je nog andere vragen wat betreft sporten of als ouder
neem dan gerust contact op. Dat kan door te mailen naar s.vdwal@bintwelzijn.nl
of bel/ app 06-11190546. Tot snel!
En houdt ook vooral onze nieuwe website in de gaten (www.bintwelzijn.nl ) en onze facebookpagina:
@buurtsportcoach.bint voor alle activiteiten en foto’s.
Sportinlopen
Sportinlopen worden speciaal georganiseerd
voor kinderen van groep 6/7/8
basisonderwijs. Deze inlopen worden
wekelijks gehouden in elke dorpskern in de
diverse gymzalen. Hierbij
worden verschillende sportactiviteiten
aangeboden. De doelstellingen zijn vooral
gericht op het sociale handelen van deze
groep kinderen. Hierbij kijken wij naar hoe
kinderen functioneren in een groep met
leeftijdsgenoten in verschillende situaties, hoe
zelfstandig zij kunnen werken en eigen inbreng, omgang met winst en verlies, voor zichzelf op
kunnen komen en hoe werken zij samen in een team. Naast deze sociale vaardigheden is het vooral
ook heel belangrijk voor deze doelgroep om op een toegankelijke manier te kunnen sporten met
vrienden dichtbij huis. En samen vooral ook veel plezier aan het sporten kunnen hebben.
Plein Sportief
Plein Sportief is lekker spelen op het schoolplein. Er worden laagdrempelige en uitdagende sport en
spelactiviteiten aan geboden voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Door middel van “Plein
sportief” leren kinderen grenzen te verleggen, sociale contacten aan te gaan en zullen verschillende
motorische vaardigheden verder ontwikkeld worden. Kinderen krijgen spel ideeën naar wens
aangeboden en worden gestimuleerd om ook zelf buiten te spelen. Ieder kind van de school en

kinderen uit het dorp zijn van harte welkom
om samen met ons te bewegen. Weten
wanneer het plein sportief is bij jou op school
of in het dorp, kijk dan bij activiteiten.
Activiteiten op de Touwladder:
Dinsdag
 Freerunning 15.30 – 16.30 uur. Kan
alleen worden aan deelgenomen door
middel van inschrijving via Sjors
Sportief
Woensdag
 Sportinloop 13.00 – 14.00 uur in de gymzaal. Neem je gymspullen mee! (groep 6 t/m 8)
Donderdag
 Plein Sportief 15.15 – 16.30 uur op het schoolplein (groep 1t/m8)

