September 2012

Nieuwsbrief
Combinatieteam Jong Putten

Inhoudsopgave

Dit is de nieuwsbrief van de

Deze nieuwsbrief is een initiatief van Jong

Combinatiefunctionarissen Sport, Onderwijs

Putten, de Gemeente Putten, de Gelderse

 Team uitbreiding

en Cultuur. Op deze manier willen we

Sport Federatie en Stichting

 Cultuurdag Putten

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!

 Activiteitenkalender
september 2012
 Jong Putten
introduceert
Amerikaanse sport in
Putten

Team uitbreiding

Cultuurdag Putten

Met de ingang van het

Op 8 september zal op de parkeerplaats van

nieuwe schooljaar hebben

de Brinkstraat en de Kunstkelder de

we een extra collega mogen

“Cultuurdag Putten” plaatsvinden. Deze dag

verwelkomen bij het team

is georganiseerd door verschillende

van Jong Putten.

plaatselijke kunstzinnige en culturele
organisaties en kunstenaars.

Zijn naam is Kelvin van den Broek en versterkt de tak
Sport & Onderwijs. Samen met Tom werkt hij aan
een kwaliteitsimpuls van het bewegingsonderwijs in
het basisonderwijs. Daarnaast zullen de naschoolse

Meer

informatie op
www.jongputten.nl

activiteiten worden uitgebreid. Naast activiteiten voor

Dit om jong en oud Putten kennis te laten

basisschoolleerlingen zullen er vanaf heden ook

maken met alles wat kunst en cultuur in

activiteiten voor jongeren van het voortgezet

Putten te bieden heeft. Zo zal er (beeldende)

onderwijs worden georganiseerd. Kelvin is voor deze

kunst, dans, theater en nog veel meer te

doelgroep de contactpersoon binnen Jong Putten.

zien, horen en ervaren zijn en is er uiteraard

Met zijn vieren hopen we u dit nieuwe

ruimte voor een hapje en een drankje. U bent

schooljaar/verenigingsjaar weer te mogen ontvangen

allen van harte welkom om dit op zaterdag 8

bij onze sportieve en culturele activiteiten.

september, tussen 10.00 en 16.00 uur, zelf
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Activiteitenkalender september 2012
Cultuurdag Putten - Openlucht Festival - 8 september van 10:00 uur tot 16:00 P Brinkstraat
Flag Football Basisonderwijs

Flag Football Voortgezet onderwijs

Wanneer:

Maandag 17 sept, 24 sept en 1 oktober

Wanneer:

Dinsdag 18 sept, 25 sept en 2 oktober

Tijdstip:

16:00 uur – 17:00 uur (groep 5 t/m8)

Tijdstip:

16:00 uur – 17:00 uur (12 t/m 16 jaar)

Waar:

Verzamelen voor Sporthal de Putter Eng

Waar:

Groene Scheg, tegenover de Ichtusschool

Kosten:

€ 0,50 cent

Kosten:

€ 0,50 cent

Buiten(gebied)speeldag
Wanneer:

12 september bij OBS de Schovenhorst | 19 september bij PCB Hoef | 3 oktober bij BmdB Huinen

Voor wie:

Groep 3 t/m 8

Tijdstip: 13:00 uur - 14:30 uur

Kosten: GRATIS

Jong Putten introduceert Amerikaanse sport in Putten
Naast de samenwerkingen met verenigingen en de sport- en spel activiteiten, laat Jong Putten de kinderen ook
kennismaken met nieuwe takken van sport. Zo trapt Jong Putten dit jaar af met Flag Football voor de jeugd en de
jongeren in Putten.
Flag Football is de non-contact versie van American Football. Het spel wordt op dezelfde manier gespeeld, alleen
worden de tackles vervangen door het aftrekken van een lintje van de riem van de balbezitter. Zo wordt dit prachtige
spel toegankelijk voor jongens én meisjes. Aangezien elke positie in het veld een eigen taak heeft, is het heel
toegankelijk voor ieder kind. Dit spel vol tactieken, technieken en respect wordt vanaf 17 september geïntroduceerd in
de Groene Scheg in Putten. Voor alle data, zie het activiteitenoverzicht.

Mocht de opkomst een succes worden, dan wordt deze activiteit doorgezet. Jong Putten richt dan een Puttens Flag
Football team in voor jeugd van 9 t/m 12 jaar (basisonderwijs groep 5-8) en een Puttens Flag Football team voor
jongeren van 12 t/m 16 jaar (voortgezet onderwijs). Als we veel trainen dan is er een mogelijkheid om aan het einde
van het schooljaar het NK Flag Football voor schoolteams te bezoeken in één van de deelnemende steden in
Nederland!
Enthousiast geworden? Geef je op! E-mail je naam, klas én telefoonnummer naar tdokter@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

02

