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Nieuwsbrief
Combinatieteam JongPutten

Inhoudsopgave
 “Ho, stop! Dat wil ik
niet!” (1)
 Activiteitenkalender
januari 2013 (2)
 Tom Dokter aan het
woord (2)

Dit is de nieuwsbrief van de
combinatiefunctionarissen Sport,
Onderwijs en Cultuur. Op deze
manier willen we iedereen die
betrokken is bij onze
werkzaamheden informeren over de
stand van zaken en laatste
ontwikkelingen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van
JongPutten, de Gemeente Putten, de
Gelderse Sport Federatie en stichting
Jeugd-Punt. In deze groep werken we
met elkaar om samen het aanbod van
sport en cultuur te vergoten. Veel
leesplezier!
Groetjes Lisette, Tom, Kelvin en Andel

“Ho, stop! Dat wil ik niet!”

“Wie is er wel eens gepest?” voorzichtig gaan er een
paar vingers in de lucht… “Dit is niet leuk hé? Vandaag
ga ik je leren hoe je voor je zelf op kan komen als je
gepest wordt! “ Door de duidelijke stem en uitleg van
Dries van der Velden zijn de kinderen één en al oor.
Selfdefence & Protection uit Putten gaf in december
drie kennismakingslessen zelfverdediging voor
kinderen uit groep 3 t/m 8.

Door leuke tikspelletjes en uitdagende oefeningen
leerde kinderen binnen een uur om voor zich zelf op te
komen. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand heel hard
aan je shirt trekt? “Ho, stop! Dat wil ik niet!” galmt er
door de zaal! Bijna 90 kinderen genoten van de
kennismakingslessen! Bekijk de foto’s en filmpjes op
www.jongputten.nl en kijk voor meer informatie over
zelfverdediging op www.selfdefenseandprotection.nl

Blijf altijd op de hoogte www.jongputten.nl

www.twitter.com/jongputten

www.jongputten.hyves.nl

www.facebook.com/jongputten

www.youtube.com/user/jongputten
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Activiteitenkalender januari 2013

Kids Cross
10, 17 en 26 januari
Groep 3 t/m 8
SDC en Schovenhorst
Op 26 januari is er speciaal voor
kinderen een spannende
hardloopwedstrijd van 1,2 km. De
kinderen krijgen een training om
te oefenen voor deze Kids-Cross
die onderdeel is van de Hop-Eest
Run op Landgoed Schovenhorst.
Doe hardloopschoenen aan en
warme kleding en ren lekker mee!

Schaken
25 januari, 1 en 8 februari
Groep 3 t/m 8
Denksportcentrum Putten

Basketbal
28 januari, 4 en 11 februari
Groep 4 t/m 8
Sporthal de Putter Eng

Woensdag 13 februari is het
jaarlijkse schoolschaaktoernooi
van de Puttense schaakvereniging
PSV DoDO. Als kinderen willen,
dan kun zij dit jaar drie middagen
kennismaken met het schaken, les
krijgen en oefenen voor het
toernooi. Doe mee en train je
hersenen!

Basketbalvereniging Volic
organiseert drie uitdagende
kennismakingslessen, waar
kinderen mee mogen doen met
een echte basketbaltraining.
Lekker rennen, springen, vangen
en gooien en natuurlijk te gekke
doelpunten scoren! Ja, basketbal
is super stoerrr!

Tom Dokter combinatiefunctionaris Onderwijs aan het woord
“Kort geleden hebben wij als JongPutten onderzoek gedaan naar de sportdeelname van
leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van de Puttense basisscholen.
Het is mooi om te zien hoe goed het gaat in Putten met betrekking tot de sportdeelname
van de jeugd. 77% van de kinderen is lid van een sportvereniging in Putten. Voor ons
erg goed om te weten, aangezien we dit percentage over twee jaar kunnen vergelijken
met de sportdeelname van dat moment.
De kinderen uit Putten sporten veel, maar bewegen nog te weinig. Er moet elke dag
voldoende bewogen worden, maar hoe enthousiasmeren we de kinderen dit te doen?
Een belangrijke stap is een goed en toegankelijk beweegaanbod voor de kinderen in hun
eigen omgeving. Met de komst van de combinatiefunctionarissen wordt hier een grote verbeteringsslag
gemaakt. Hierdoor wordt er na schooltijd een goed ingericht beweegaanbod gecreëerd waarbij plezier hebben
in bewegen, en kennismaken met verschillende sporten centraal staat.”
Informatie

Bezoekadres Jacob Catsstraat 70a Internet
www.jongputten.nl
Postcode
3881 XR Putten
Algemeen e-mail adres lvdkieft@putten.nl
Telefoon
06-30994018
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