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Ouder-kind gesprekken
Schoolreis groep1/2 en 5 t/m 8
Schoolreis groep 3 en 4
Startdienst
Kinderpostzegelactie
Naschools sportaanbod
Start Kinderboekenweek

Buurtsportcoach:
Dit schooljaar zullen wij wederom actief
zijn als Buurtsportcoaches op de
basisscholen. Wij ondersteunen de
scholen op het gebied van sport en
bewegen.

Karen Douwstra
Frits Schnoor

Rosé Buskermolen

Freek Molenkamp

Wat doen wij zoal?
Ondersteuningslessen:
Frits en Karen ondersteunen dit schooljaar
meerdere malen de groepsleerkrachten
tijdens de gymlessen. Er worden
voorbeeldlessen gegeven in thema’s die
de groepsleerkrachten hebben
aangedragen. Door deze lessen proberen
we de groepsleerkrachten te inspireren
met nieuwe lesstof en te helpen door
handvatten te bieden voor het geven van
gymlessen op verschillende niveaus.
Motorische screeningen:
Buurtsportwerk is sinds 2014 actief met
Sport op Basisscholen Extra. Elk jaar na
de meivakantie worden er momenten met
scholen ingepland om een motorische

screening af te nemen bij de groepen 2 en
3. De screening bestaat uit 4 essentiële
vaardigheden: balvaardigheid – stilstaanspringen coördinatie - springen kracht.
Na deze screening kunnen wij zien welke
leerlingen achterlopen in de motorische
ontwikkeling, die leerlingen krijgen een
uitnodiging om deel te nemen aan de
naschoolse beweeggroep in Wolvega of
Noordwolde. In de beweeggroepen kunnen
kinderen bewegen en spelen op hun niveau
onder professionele begeleiding van een
Buurtsportcoach. De lessen zijn geheel
gratis voor de leerlingen!
Clinic’s van verenigingen:
Het Buurtsportwerk werkt ook samen met
sportverenigingen. Vanuit die samenwerking
komen er verschillende verenigingen in de
gymles op de scholen om clinics te geven.
De leerlingen kunnen zo kennis maken met
verschillende sporten die aangeboden
worden in de gemeente. Voor de
verenigingen is het een mooi moment om
promotie te maken voor eventuele nieuwe
leden.
Weet uw kind nog niet welke sport hij/zij wil
doen? Neem dan contact op met het
Buurtsportwerk of kijk op onze website
www.buurtsportweststellingwerf.nl voor een
overzicht van alle verenigingen.
Er is altijd een mogelijkheid om een gratis
kennismakingsles bij een vereniging te
doen.
Naschoolse Sport aanbod.
“Sporten met een stokkie’’
Op dinsdag 1 oktober is er weer een
Naschools Sportaanbod in de gymzaal van
Paulus Potterstraat.
Je kan aan de slag gaan
met verschillende sporten
waar je een ‘stokkie’ voor
nodig hebt.
Denk hierbij aan een
tennis, badminton,
lacrosse, knotshockey en andere sporten.

Overige werkzaamheden op de scholen:
De Buurtsportcoaches zijn ook betrokken
bij de volgende zaken;
- Aquagym
- Koningsspelen, sportdagen,
schoolkorfbal en schoolvoetbal
- Materialen uitleen
De scholen krijgen jaarlijks
verschillende materialen pakketten
die in de gymzaal, op het
schoolplein of in het speellokaal
gebruikt kunnen worden
Sporttoer, Zomertoer en Naschools Sport
Aanbod (NSA):
Na schooltijd worden er maandelijks 7
gratis naschoolse sportactiviteiten (NSA)
aangeboden in Weststellingwerf. Vaak
worden lokale verenigingen bij de
activiteiten betrokken. Alle kinderen
kunnen op deze manier gratis kennis
maken met verschillende sporten in de
gemeente.
In de vakanties worden er ook activiteiten
georganiseerd door het Buurtsportwerk.
In de herfstvakantie en de
voorjaarsvakantie is er in Noordwolde,
Wolvega en Munnekeburen een Sporttoer.
Hier kunnen kinderen gratis aan
deelnemen zonder opgave. We proberen
iedere editie iets anders te organiseren,
vaak in samenwerking met verenigingen.
In de 1e week van de zomervakantie
organiseren we ook een Zomertoer in
Noordwolde en Wolvega, de locaties
verschillen per activiteit.
De kinderen krijgen een promotieflyer via
school.
Op de hoogte blijven van onze
activiteiten?
Like ons op facebook
(facebook.com/BuurtsportWSW).
Bekijk onze website
http://www.buurtsportweststellingwerf.nl/
Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken als
we in de buurt zijn.
Sparen voor Kika:
Dit jaar heeft de Wegwijzer gekozen voor

het Kika project van Anton
van Nijkerk. Via onderstaande
link kunt u meer informatie
vinden over het project.
https://www.runforkikamarat
hon.nl/anton-van-nijkerknew-york-2019
Elke maandag kunnen de
kinderen een bijdrage
meenemen.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

