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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 de 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 samen om het aanbod van
sport en cultuur te vergroten. Veel
leesplezier!
Groetjes Lisette, Tom, Kelvin en Jiska

Groevenbeek snuffelt aan lokaal sportaanbod in Putten
Op woensdag 15 januari zijn de derdeklassers van Groevenbeek
Putten gestart met het nieuwe examenonderdeel sportoriëntatie.
Sportoriëntatie is een unieke samenwerking tussen Groevenbeek,
JongPutten en verschillende Puttense sportaanbieders, waarbij
meer dan 130 leerlingen kennismaken met het lokale sportaanbod.
Hoewel er veel mogelijk is in de reguliere lessen bewegingsonderwijs op Groevenbeek zijn er altijd sporten die moeilijk
behandeld kunnen worden. Daarnaast stappen veel jongeren in de
leeftijd van 14-16 jaar uit het actieve (sport)verenigingsleven.
Deze beide zaken waren impulsen voor JongPutten en de vaksectie
bewegingsonderwijs van Groevenbeek om de handen ineen te
slaan.
Deelnemende sportverenigingen zijn: Tennisvereniging Het
Laakhuisje, Krav Maga – Selfdefense & Protection, Ssport – running
bootcamp, Wellness Centre Putten, dansschool U.D.X. en Dutch Golf
Putten.
Blijf altijd op de hoogte www.jongputten.nl

www.twitter.com/jongputten

www.jongputten.nl/nieuwsbrieven

www.facebook.com/jongputten

www.youtube.com/user/jongputten
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Activiteitenkalender februari 2014

Zaalvoetbal voor jongens
Maandag 10 en 24 februari
12 t/m 18 jaar
Sporthal De Putter Eng

Trefbaltoernooi
Woensdag 19 februari
Groep 5 t/m 8
Sporthal De Meeuwen

Vakantie-instuif
Donderdag 20 februari
Groep 1 t/m 4
Sporthal De Meeuwen

Circus
Woensdag 26/2, 5/3, 12/3 en 9/3
Groep 3 t/m 8
Sporthal De Putter Eng

JongPutten start circusproject met als afsluiter een voorstelling
Vindt uw kind het circus helemaal geweldig en zou hij of zij
daar graag zelf in willen spelen? Dan heeft
JongPutten voor de komende maand een perfecte
activiteit op het programma staan. Kinderen kunnen vier
weken langskomen in Sporthal de Putter Eng, waar ze
wekelijks van alles leren over balanceren, jongleren,
theater en acrobatiek.
U kunt uw kind, die in groep 3 t/m 8 moet zitten, opgeven
voor dit project van vier weken. Het is wel de bedoeling
dat het kind alle weken langs kan komen, want de laatste
week wordt er een voorstelling gegeven aan alle ouders,
opa’s en oma’s en broertjes en zusjes van de circusartiesten. Hierin kunnen ze laten zien wat ze uiteindelijk
allemaal hebben geleerd in die paar weken.
Opgeven is mogelijk door een e-mail te sturen naar
tdokter@putten.nl
De kosten zijn € 0,50 per keer
Alle fans van de circusartiesten zijn nu al uitgenodigd
om woensdag 19 maart van 15.00 uur tot 16.00 uur te
komen kijken naar de voorstelling in sporthal de Putter Eng.
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NL Doet, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland
Stichtingen, zorginstellingen, scholen en sportverenigingen opgelet! Dit is
uw kans om een grote klus te klaren én nieuwe vrijwilligers te werven.
Doet uw organisatie op 21 en 22 maart 2014 ook weer mee met NLdoet? U
kunt dit jaar tot €450,- aanvragen bij het Oranje Fonds. In 2013 waren er
310.000 Nederlanders actief bij meer dan 8.400 klussen, een recordaantal.
Knap het speelplein of het jeugdhonk op, neem ouderen een dagje mee uit
of geef de kantine een likje verf. Meedoen is eenvoudig. Meld uw klus aan
op de website. Wilt u meer weten over NLdoet of wilt u een klus
aanmelden? Ga naar www.nldoet.nl voor meer informatie.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Stichting Welzijn Putten die
lokaal NLdoet organiseert: 0341-357078 of vrijwilligers@swputten.nl

JongPutten zorgt voor genoeg beweging in de vakantie
Komende voorjaarsvakantie staat door JongPutten weer volgepland met
leuke vakantie-activiteiten. Er is een sportinstuif voor de groepen 1 t/m 4
en de groepen 5 t/m 8 kunnen deelnemen aan het trefbaltoernooi.
Woensdag 19 februari vindt het trefbaltoernooi in sporthal de
Meeuwen plaats. Kinderen kunnen zich opgeven voor het trefbal door
een email te sturen naar tdokter@putten.nl
Kinderen kunnen in de mail aangeven bij wie ze in het team willen. Alleen
opgeven is natuurlijk ook mogelijk.
Donderdag 20 februari kunnen de kleinste kinderen van de basisscholen in
Putten lekker komen gymmen bij de vakantie-instuif. Klimmen, rennen,
springen en nog veel meer.
Kinderen voor de sportinstuif kunnen zich opgeven door een email
te sturen naar kvdbroek@putten.nl
Natuurlijk kunt u de verdere informatie vinden op onze website:
www.jongputten.nl

Puttense Sportmarathon

27 juni en 28 juni 2014
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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