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Dit is de eerste nieuwsbrief van de

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de

Combinatiefunctionarissen Sport, Onderwijs

Jong Putten, de Gemeente Putten, de

 Even voorstellen

en Cultuur. Op deze manier willen we

Gelderse Sport Federatie en Stichting

 Jong 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!
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 Nationale Sportweek

Even voorstellen

 Gymles voor 41
basisschoolgroepen

Bovenstaande foto van links naar rechts

Jong Putten

Andel Sorée
 Volg ons ook via…

Andel neemt in Putten de cultuurkant voor zijn
rekening. Hij gaat zich met name focussen op
het verstevigen en uitbreiden van het huidige
cultuuraanbod.
Lisette van de Kieft

De term combinatiefunctionaris is helaas een

Voor de sportverenigingen in Putten is Lisette

woord waar zowel kinderen, besturen, en

het aanspreekpunt voor verenigingsadvies en

beleidsmedewerkers regelmatig over struikelen.

ondersteuning. Ook coördineert zij de regeling

Om het voor iedereen iets makkelijker te maken

combinatiefuncties in Putten.

hebben is er voor gekozen om de naam Jong
Putten te gebruiken voor de activiteiten van de

Tom Dokter

Combinatiefunctionarissen.

Voor de meeste kinderen beter bekend als

Meer
informatie op
www.putten.nl/

meester Tom. Tom verzorgt met heel veel

Werkgevers van Jong Putten zijn de Gelderse

plezier het bewegingsonderwijs en de

Sport Federatie en Jeugd-Punt. De gemeente

naschoolse sportactiviteiten in Putten.

Putten is opdrachtgever van de
combinatiefuncties.

jongputten
of volg ons:
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Activiteitenkalender april 2012
Oefenen voor het schoolvoetbaltoernooi

Klimmen
Wanneer:

Dinsdag 3,10 en 17 april 2012

Wanneer:

Woensdag 4 april 2012

Tijdstip:

16:00 uur – 17:00 uur

Tijdstip:

14:00 uur – 15:30 uur (groep 7)

Waar:

Sporthal de Meeuwen

Voor wie:

Groep 6,7 en 8

Waar:

velden SDCP

Kosten:

€ 0,50 cent

Voor wie:

Groep 8 en 8

Kosten:

€ 0,50 cent

15:30 uur – 17:00 uur (groep 8)

Kinderen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen met hun
naam, telefoonnummer, klas én school naar tdokter@putten.nl

Nationale Sportweek Gymles voor 41 basisschoolgroepen
Van zaterdag 21 tot en met zaterdag

Sinds eind februari 2012 is Tom begonnen

28 april 2012 wordt de Nationale

als gym meester voor 41 groepen van

Sportweek georganiseerd. Een

13 basisscholen in Putten. Eén keer in

landelijk sportevenement, dat als

de twee weken krijgen de kinderen een

voornaamste doel heeft de

gymles waarin ze, doormiddel van een

sportparticipatie in Nederland te

circuitmodel, kennismaken met

verhogen, door middel van het

nieuwe én bekende activiteiten.

promoten van sporten en bewegen.
Lessen worden gegeven met behulp van afkijkkaarten. Zo kan de
groepsleerkracht, in de week dat Tom er niet is, dezelfde les geven. De
leerkracht houdt de afkijkkaarten bij de hand en kan zo eenvoudig de
belangrijkste informatie en eventuele
aanpassingen er bijhouden. Door dit
model krijgen kinderen meer tijd om beter
te worden in een activiteit, zo kunnen ze
met alles op hun eigen niveau mee doen
De Gemeente Putten zet zich dit jaar

en zelf onderdelen reguleren.

voor het eerst actief en organiseert

Na de zomervakantie zullen de andere

een lokale Nationale Sportweek.

groepen aan de beurt zijn om deze ondersteuning te krijgen.

Gedurende deze week zetten de
sportaanbieders hun deuren open en
kunnen inwoners van Putten
vrijblijvend kennis maken met allerlei
sporten! Houdt voor een overzicht van

Volg ons ook via:
www.facebook.com/jongputten
www.jongputten.hyves.nl

alle activiteiten de lokale kranten en
onze website in de gaten.

www.twitter.com/jongputten

Informatie
Bezoekadres
Postcode
Telefoon

Jacob Catsstraat 70a
3881 XR Putten
06-30994018

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