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 JongPutten gaat nóg
een jaar door! (1)
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september 2013 (2)
 JongPutten kijkt

terug op een
prachtige zomer (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 Jiska

JongPutten gaat nóg een schooljaar door!
De vakantie werd voor JongPutten fijn afgesloten met het bericht dat de gemeente Putten nog een geheel
schooljaar door kan met de combinatiefunctionarissen. Dit houdt in dat Lisette van de Kieft, Tom Dokter en Kelvin
van den Broek hun werkzaamheden voort zullen zetten in het gehele schooljaar 2013/2014.
Lisette van de Kieft zal de verenigingen in Putten blijven ondersteunen door ze te helpen met hun vraag en
eventuele wensen. Verenigingen kunnen met vragen bij haar terecht, waarna zij zal proberen hier op de juiste
manier op in te spelen.
Tom Dokter en Kelvin van den Broek zullen de basisscholen blijven ondersteunen bij het aanbieden van de lessen
bewegingsonderwijs. Bij alle 16 scholen zullen zij de gymlessen aanbieden en zijn zij hét aanspreekpunt voor
eventuele vragen vanuit de school/leerkrachten m.b.t de gymlessen.
De wekelijkse naschoolse activiteiten, onder andere in samenwerking met verenigingen, zullen ook blijven
doorgaan. Clinics, workshops, trainingen voor de schoolsporttoernooien en de verschillende instuiven kunnen
bezocht blijven worden door de kinderen en de jongeren van de gemeente Putten.
Bent u benieuwd wat er de komende periode te doen is bij JongPutten? Volg ons dan via facebook of bekijk onze
website: www.jongputten.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 september 2013

Streetjam bij Dansation
18 en 25 september
Groep 3 en 4
Sportcentrum Rinjani

Klimmen bij Rinjani
16 en 17 september
Groep 5 en 6
Sportcentrum Rinjani

Musical bij Dansation
18 en 25 september
Groep 6, 7 en 8
Sportcentrum Rinjani

JongPutten kijkt terug op een prachtige zomer!
In de zomervakantie is JongPutten activiteiten blijven organiseren voor de basisschoolkinderen. Zo is er een wijkvoetbaltoernooi, een waterfestijn en zijn er bosspelen geweest.
Verder heeft JongPutten samen met De Witte Tent enkele activiteiten gerealiseerd.
De zomervakantie werd afgetrapt met de voorrondes, in vier verschillende wijken, van het wijkvoetbaltoernooi. De
winnaars van elke wijk mochten uiteindelijk spelen in het finaletoernooi bij voetbalvereniging SDC Putten. Het team
van de wijk Bijsteren kwam het beste uit de verf en ging met de eerste prijs naar huis.
De bosspelen aan de Prins Hendrikweg trok vele kinderen die zin hadden in het spelen van spelletjes in dit prachtige
gebied. Dierengeluidenspel en stratego zorgde ervoor dat de kinderen erg hebben genoten.
De waterspelen in de Groene Scheg leverde bijna 60 kinderen op die, net als ons, wel wat verkoeling konden
gebruiken. Een zeepbaan, waterpistoolgevecht, sponsen gooien en nog veel meer. Een fantastische middag in het
park van Putten.
De laatste weken van de vakantie is er samengewerkt met De Witte Tent. Verschillende spelletjes binnen en buiten
de tent werden aangeboden door JongPutten in samenwerking met de organisatie van De Witte Tent.
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