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Dit is de nieuwsbrief van de

Deze nieuwsbrief is een initiatief van

combinatiefunctionarissen Sport, Onderwijs

JongPutten, de Gemeente Putten, de

 Gluur naar cultuur!

en Cultuur. Op deze manier willen we

Gelderse Sport Federatie en stichting

iedereen die betrokken is bij onze

Jeugd-Punt. In deze groep werken we met

werkzaamheden informeren over de stand

elkaar om samen het aanbod van sport en

van zaken en laatste ontwikkelingen.

cultuur te vergroten. Veel leesplezier!

 Zwarte piet al
gezien?
 Activiteitenkalender
november 2012
 Niet doen in de
vakantie? Nee, wij
willen lekker
bewegen!

Gluur naar cultuur!
Deze maand starten bij JongPutten de
naschoolse cultuur activiteiten. Andel

Heb jij zwarte
piet al gezien?

Sorée, de cultuurcoach, heeft zich ingezet
 OMS groeit naar
school actieve
vereniging
 Kinder Sport Parade

om er een aantrekkelijk en veelzijdig
aanbod van te maken. De cultuurcoach en

Wil jij net zoals de pieten gymmen?
Kijken en leren hoe zij zo kunnen klauteren en klimmen?

de Puttense kunstenaars zetten zich in om
zoveel mogelijk kinderen kennis te laten

Kom dan 28 november langs en leer de pietensport,
Dat is weer eens wat anders dan kijken naar het schoolbord

maken met verschillende culturele
activiteiten.

Snoep uitdelen en kinderen helpen aan cadeaus.
Springen van dak naar dak met mooie salto’s.
Het vullen van iedere schoen,
En ben je het snelst dan wordt jij misschien wel kampioen!
Ben jij klein genoeg en pas je door een schoorsteen?
Schrijf je dan in en kom niet alleen!

Meer

informatie op
www.jongputten.nl

In november wordt er gestart met een
cursus fotografie én een cursus schilderen.
Meer informatie en het volledige aanbod

Kom samen met je vader en moeder, opa en oma,
Dan ga jij naar huis met je super eigen pietendiploma!
Groeten Sint & Piet

vindt u op de website van JongPutten

of volg ons:
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Activiteitenkalender november 2012
1e Cursus fotografie

| 7 en 14 november

| groep 6/7/8

| De Korenschoof

2e Cursus fotografie

| 21 en 28 november

| groep 6/7/8

| De Korenschoof

Schilderen

| 8, 15, 22 en 29 november | groep 6/7/8

| De Korenschoof

Schoolvolleybaltoernooi

| woensdag 14 november

| groep 4/5/6

| De Putter Eng

Pietengym

| woensdag 28 november

| groep 1/2/3/4

| De Putter Eng

Sportmiddag

| 20 en 27 november

| 12 t/m 16 jaar

| Groevenbeek Putten

Sportinstuif van Damschool | vrijdag 23 november

| van Dam leerlingen | van Damschool

Niets doen in de vakantie?

Nee, wij willen lekker bewegen!
De kinderen van de basisscholen in Putten lieten massaal
zien dat zij in de herfstvakantie niet van plan waren om de
hele week op de bank te hangen.
Na het uitdelen van de flyers door JongPutten, stroomden
de inschrijvingen al snel binnen. De kinderen konden zich
inschrijven voor minivoetbal (groep 1/2/3), meidenvoetbal

OMS groeit naar
school actieve vereniging

(groep 5-8), het herfst zaalvoetbaltoernooi (groep 5-8 + VO)

Dit jaar viert OMS Putten haar jubileum jaar en bestaat de

en de vakantie-instuif (groep 3/4).

volleybalvereniging ‘Oefening Maakt Sterk’ 50 jaar. Tijd voor

Bijna 300 kinderen genoten van deze activiteiten, wat het
voor de kinderen en JongPutten tot een succesvolle en

feest en tijd voor visie. OMS wil zich bewuster in gaan zetten
voor de jeugd in Putten en volleybal voor iedereen
toegankelijk maken.

sportieve herfstvakantie maakte.
Bekijk hier de foto’s en filmpjes van de herfstvakantie.

Het plan is duidelijk, zo veel mogelijk kinderen kennis laten
maken met de volleybalsport en iedereen de kans geven om
te ervaren hoe leuk het is om te volleyballen. In de huidige
maatschappij, waarbij kinderen minder bewegen en vaker
achter de computer kruipen, zet OMS zich in om kinderen,
zowel onder schooltijd als na schooltijd, in beweging te
brengen.

Kinder Sport Parade

En hoe gaat OMS dit doen? Op woensdagmiddag 14
november is er een groot schoolvolleybaltoernooi voor de

NOC*NSF bestaat 100 jaar en biedt kinderen van 8-14 jaar

groepen 4,5 en 6. Als voorbereiding zullen er, op de

de mogelijkheid om mee te doen aan de leukste en

maandag avond, open trainingen worden gegeven. Ook zal

grootste sportdag ooit! De sportdag vindt plaats op 3

er tijdens de gymlessen de nodige aandacht worden

november in Arnhem en je kunt mee doen aan veel

besteedt aan volleybaltechnieken.

bijzondere sporten! Epke Zonderland & Ralf Mackenbach
zijn ook aanwezig! Meer informatie vindt je hier.

Meer informatie vindt u op www.oms-putten.nl.

Informatie
Bezoekadres
Postcode
Telefoon

Jacob Catsstraat 70a
3881 XR Putten
06-30994018

Internet
www.jongputten.nl
Algemeen e-mail adres lvdkieft@putten.nl
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