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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 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 Andel

Eerste OMS schoolvolleybaltoernooi geslaagd!
Woensdagmiddag 14 november
was het dan zover; het eerste
schoolvolleybaltoernooi van
volleybalvereniging OMS.
Voorafgaand konden de
kinderen uit groep 4,5 en 6 drie
keer oefenen bij de vereniging,
die daarvoor een speciaal oefen
uurtje had ingelast. Onder
begeleiding van de trainers van
OMS en de
combinatiefunctionarissen van
JongPutten werd er geoefend
aan de opslag, het overspelen en
de spelregels.

Op de toernooimiddag
begonnen we met een
gezamenlijke warming up en een
echte demonstratie van de
trainers van OMS! Tijdens het
toernooi werd er goed gespeeld
door de jongens en meisjes en
hebben we prachtige volleybal
acties gezien. Het was een
gezellige en geslaagde
volleybalmiddag. Alle kinderen
gingen moe maar voldaan naar
huis met een lintje, snoepzakje
en voor de winnaars een mooie,
glimmende medaille!
Volleybalvereniging OMS en alle
kinderen bedankt!

Bekijk hier alle foto’s en filmpjes
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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Ook gratis Verklaring Omtrent Gedrag
voor sportverenigingen in 2013
Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. Om die reden hebben steeds meer
sportverenigingen ‘sociale veiligheid’ hoog op hun agenda staan. Met de onderstaande regeling kan een
sportvereniging maatregelen nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de subsidie ter waarde van 50.000 VOG’s (Verklaring
Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen in de sport te verlengen met één jaar. Zo krijgen
alle deelnemende sportbonden en verenigingen een jaar langer de tijd om de VOG binnen hun eigen organisatie op
een goede wijze in te bedden en voor alle vrijwilligers binnen de organisatie een VOG aan te vragen. Meer
informatie over deze regeling vindt u op www.nocnsf.nl
Heeft u nog geen beleid over sociale veiligheid en wilt u hier meer over leren? Neem dan contact op met Lisette van
de Kieft, combinatiefunctionaris Verenigingsadvies in de Gemeente Putten, 06-30994018 of lvdkieft@putten.nl

Activiteitenkalender december 2012

Cursus Textiel Bewerken
6, 12 en 20 december
Groep 6/7/8
De Korenschoof

Zelfverdediging
5, 12 en 19 december
Groep 3 t/m 8
Sportcentrum Rinjani

Sportservice desk
Onlangs is in Rotterdam de
sportservicedesk gelanceerd. Een
praktische helpdesk voor sportverenigingen waar men terecht kan
voor allerlei vragen. De Gelderse Sport Federatie heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de
totstandkoming hiervan.
Vrijwilligers van sportverenigingen vinden op deze
Sportservice desk direct bruikbare informatie en
voorbeelddocumenten voor de dagelijkse praktijk van
hun sportvereniging. Met deze informatie kan uw
vereniging zichtzelf versterken en oplossingen vinden
voor knelpunten. Thema’s die aan bod komen zijn
onder andere: vrijwilligers, sportiviteit en respect,
accommodatie, sponsoring, ledenbinding,
communicatie en nog veel meer.
www.sportservicedesk.nl

Sports After School
4, 11 en 18 december
Jongeren 12 +
Sportzaal Groevenbeek

NLdoet
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 15 en 16 maart ook weer mee
met NLdoet? U kunt dit jaar tot €450,- aanvragen bij
het Oranje Fonds. Ruim 1500 organisaties zijn u reeds
voorgegaan en hebben klussen aangemeld op
www.nldoet.nl. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar
rond deze tijd!
Knap het speelplein of het jeugdhonk op, neem
ouderen een dagje 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 een klus
aanmelden? Ga naar www.nldoet.nl
voor meer informatie.
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Kelvin van den Broek combinatiefunctionaris Onderwijs aan het woord

Leerkracht de Schuilplaats
“Door de gymles zullen er
weer meer kinderen gaan
touwtjespringen en leren
buitenspelen!”

Sinds augustus geef ik gymles aan kinderen
van groep 3 t/m 8 uit de gemeente Putten.
Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Om de
week geef ik gymles aan een klas, de week
dat ik er niet ben geeft de eigen juf of
meester de gymles. Met behulp van de
afkijkbladen worden de groepsleerkrachten
geholpen in de week dat ik er niet ben en
hebben ze aan het einde van het jaar een
mooie methodiek map met gymlessen. De
samenwerking tussen scholen en mij is van
essentieel belang. Gelukkig denken de
meesters en juffen goed mee en helpen de
kinderen goed met op- en afbouwen.
Samen werken we aan leuke, leerzame en
goede gymlessen om kinderen een
positieve beweegervaring mee te geven!
Meer informatie over het werk van Kelvin
vindt u op onze website

Moeder van Mika:
“De gymlessen die worden gegeven
aan mijn zoontje Mika worden als
erg leuk ervaren, complimenten
dus voor jullie werk!”

Stichting Welzijn Putten
biedt Vrijwilligersmarkt
Meet & Greet
Veel organisaties werken met vrijwilligers. Zij zijn van
groot belang en veelal de drijvende kracht achter
organisaties en verenigingen. Het is daarom van
belang deze mensen te behouden en nieuwe
vrijwilligers te enthousiasmeren.
SWP nodigt jong & oud uit om de inloopmiddag te
bezoeken en kennis te maken met vrijwilligerswerk in
Putten. Kom langs op vrijdagmiddag 7 december. Er is
een Meet & Greet van 15:00 uur tot 17:00 uur bij
SWP, Harderwijkerstraat 19 in Putten. Meer
informatie op www.swputten.nl

Cultuur activiteiten geslaagd!
De eerste naschoolse cultuuractiviteiten zijn drukbezocht!
40 kinderen maakte kennis met fotografie en schilderen.
Kunstenaren Leonie van Someren en Jan Mastenbroek
boden uitdagende cursussen aan waarbij kinderen hun
creativiteit volop kwijt konden. Zo werden er fotoboeken
gemaakt, herfstthema’s gefotografeerd, een hele boom
geschilderd én werden de kinderen uitgedaagd om ‘out of
the box’ te denken.
De nieuwe cursus textiel bewerken begint op 6 december,
er is nog beperkt plek! Meer informatie op
www.jongputten.nl

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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