Nieuwsbrief 9 Spel&
juni 2017
2e jaargang

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar waarin
we van vele partijen te horen kregen dat we het goed doen,
en waarin we in gesprek zijn om te kijken hoe het nog beter
kan. We nemen straks afscheid van onze eindexamenstagiaires, zij zijn nu nog in spanning of het diploma gehaald
gaat worden. We wensen ze natuurlijk hun diploma en een
fijne toekomst in de sport.
Het team van Spel& bestaat uit Evelien, Patricia, Jerry, Marloes en Willem;
en 6 stagiaires van het Koning Willem I college: Kevin, Maaike, Marije, Max, Sam en Alicia.

Naschoolse aanbod team Spel& en verenigingen
Voor deze naschoolse activiteiten schrijft u uw kind(eren) in
via de website WWW.SJORSSPORTIEF.NL, daar vindt u alle
verdere informatie.

kern
Aalst
Aalst
Brakel
Bruchem
Bruchem
Gameren
Gameren
Nederhemert

groep
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
3 t/m 8
1 t/m 8

Nieuwaal
Poederoijen

activiteit
Buitenspeeldag
SPEL& bus on tour
SPEL& bus on tour
Buitenspeeldag
SPEL& bus on tour
SPEL& bus on tour
Papier scheppen
SPEL& bus on tour
Cursus houtbewerking voor
jongens en meisjes.
Cursus houtbewerking voor
jongens en meisjes.
Spel& bus on tour

Zaltbommel
Zaltbommel
Zaltbommel
Zaltbommel
Zuilichem

Kleurige Armbanden Knopen
Taart maken
SPEL& bus on tour
Buitenspeeldag
SPEL& bus on tour

5 t/m 8
3 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

Nieuwaal

4 t/m 6
6 t/m 8
1 t/m 8

dagen
wo 14 jun
wo 21 jun
di 20 jun
wo 14 jun
di 6 jun
di 4 jul
wo 21 jun
do 8 jun
di 30 mei, 6,
13 jun
do 1, 8, 15
jun
ma 26 jun
do 8, 22, 29
jun
wo 21 jun
wo 5 jul
wo 14 jun
wo 28 jun

tijd
13.30 - 15.30
14.00 - 15.00
15.45 - 16.45
14.00 - 16.00
15.45 - 16.45
15.45 - 16.45
13:30 - 15:00
16.00 - 17.00

aanbieder
Spel&, Kevin en Max
Spel&, Patricia en Willem
Spel&, Marloes
Spel&, Alicia, Jerry, Evelien
Spel&, Jerry en Willem
Spel&, Marloes
Avonatura & Schrijffun
Spel&, Marloes en Patricia

kosten

5.50

15:45 - 17:00 Diasso

24.00

18:30 - 20:00 Diasso
15.30 - 16.30 Spel&, Patricia en Willem

27.00

15:30 - 17:00
14:00 - 16:00
14.00 - 15.00
13.30 - 15.30
14.00 - 15.00

3.50
10.00

Spel&, Evelien
Taart & Toef
Spel&, Marloes en Patricia
Spel&, Maaike en Marije
Spel&, Jerry en Marloes

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

Dorpen cup !

Buitenspeeldag!

Op vrijdag 9 juni vindt in Zuilichem de eerste
dorpen cup plaats! Van 16:00 tot 19:00 uur
nemen verschillende dorpen het tegen elkaar
op tijdens uitdagende spellen. Maak met jouw
dorp een team:
-poule voor groep 7+8
-poule voor de leeftijd 12 tot 16 jaar.
Je kan je opgeven met je
team op:
www.sjorssportief.nl

14 juni is het weer zover, de buitenspeeldag!
De stagairs van Spel& hebben heel veel leuke spellen bedacht voor een sportieve buitenspeeldag.
Zij komen naar

Wie wordt dit jaar
het sportiefste dorp?!

- Aalst
13:30-15:30
- Zaltbommel 13:30-15:30
- Bruchem
14:00-16:00
Er is een vrije inloop.
Je mag dus komen wanneer jij wilt!
Wij hebben er heel veel
zin in! Tot dan!

Hoeveel kinderen deden dit schooljaar mee aan de activiteiten in Sjors?
Afgelopen schooljaar hebben veel kinderen zich ingeschreven voor naschoolse activiteiten. Hieronder
kunt u zien hoeveel. Het team Spel& voert ongeveer de helft van deze activiteiten uit en is daarmee een
van de 44 aanbieders. Fijn ook om te kunnen vertellen dat de bijna de helft van het aantal deelnemende
kinderen in de dorpen meedoet en de rest in de stad.
De getallen geven het aantal deelnemende kinderen weer, dit is uitgesplitst
Spel& biedt pas activitei- naar deelnemende kinderen bij Spel& en bij verenigingen.
Schooljaar 2016-2017
Totaal Spel& verenigingen
ten aan in een van de
kernen, als verenigingen
Aantal inschrijvingen
1434 700
734
dat niet doen. Zo kunnen kinderen elke
Waarvan Sjors Sportief:
1080 679
401
maand meedoen met
Waarvan Sjors Creatief:
354
55
299
iets nieuws.

Aantal deelnemende aanbieders
Aantal cursussen

44
220

1
65

43
155

Papierscheppen voor groep 3 t/m 8, woensdagmiddag 21 juni.
Maak zelf papier. Vol met bloemen, kleur of theekruiden.
Zie welk effect het heeft als je natuurlijke of kleurrijke ingrediënten toevoegt aan het papier dat je schept. Een leuke workshop om te ontdekken
hoe je van wc papier en kranten zelf papier kunt maken.
Locatie SmdB Gameren, kosten: €5.50, opgeven via www.sjorssportief.nl
Begeleiding: Bertine Termeer (www.avonatura.nl) en Inge van Wijgerden
(www.schrijffun.nl)
Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

