Nieuwsbrief 7 Spel&
Maart 2018
3e jaargang

Er is niet elke maand evenveel te doen. In de maand april gaan
veel kinderen ook gewoon graag zelf buitenspelen. Maar wie
weet, vind je in de activiteiten iets wat je heel graag wilt uitproberen. Zoals etsen bij de Tekenschool, of over obstakels klimmen
rond het Kloosterwiel.

Het team van Spel& bestaat uit Willem, Patricia, Jerry, Evelien, Marloes en Bram.
De stagiaires van het KW1C voor dit schooljaar zijn Alicia, Bas, Lidian en Wim

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

activiteit
Fitheidsweken, zie
divers
Sjorswebsite
Aalst
Breien en Spel&
Brakel
Fossielen maken
Bruchem
Freerunnen
Gameren
Fossielen maken
Kerkwijk
Pleinspel&
Nederhemert Fun in Spel&
Hoge Heren & Deftige
Zaltbommel Dames

groep

dagen

tijd

3 t/m 8
4 t/m 8
2 t/m 8
6 t/m 8
2 t/m 8
3 t/m 8
3 t/m 5

tussen 12 en 23 mrt
wo 28 mrt, 4 , 11 apr
ma 16 apr
ma 26 mrt, 2, 9 apr
ma 9 apr
do 29 mrt, 5, 12 apr
do 29 mrt, 5, 12 apr

divers
14:00 - 15:30
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
15:45 - 16:45
14:30 - 15:30
16:00 - 17:00

Zaltbommel DRUKTECHNIEK

5 t/m 8 za 31 mrt

Zaltbommel
Zaltbommel
Zaltbommel
Zaltbommel
Zuilichem

3 t/m 6 wo 28 mrt

De Grote Grafiek Workshop: een ets maken 3 t/m 8
Taartjes maken
3 t/m 8
Basketbal
6 t/m 8
Obstakel Run
5 t/m 8
Jungle Fun
3 t/m 5

wo 18 apr
wo 18 apr
wo 28 mrt, 4 , 11 apr
vr 23 mrt
di 27 mrt, 3, 10 apr

aanbieder

Spel&
Spel&
DOE-LAB
Spel& Willem
DOE-LAB
Spel& Willem
Spel& Jerry
MuseumAtelier Stads14:30 - 16:00 kasteel
MuseumAtelier Stads12:00 - 13:30 kasteel
15:30 - 16:30
14:00 - 16:00
15:30 - 16:30
16:00 - 16:45
15:30 - 16:30

Tekenschool Bommelerwaard
taart & toef
Spel& Marloes
Spel&
Spel& Marloes

prijs
0.00
0.00
4.50
0.00
4.50
0.00
0.00
11.50
4.00
4.00
10.00
0.00
2.50
0.00

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.

Koningsspelen; een gezond én sportief feest!

Nieuws van Spel&
Obstakelrun vrijdagmiddag 23 maart voor
kinderen/jongeren van 8 tot 18 jaar
Basisschooljeugd inschrijven via www.sjorssportief.nl.
Tijdstip: 16:00-16:45uur
Oudere jeugd: stuur een email naar spelen@welzijnbommelerwaard.nl
tijdstip: 17:00-17:45 u
De obstakelrun is rond het Kloosterwiel , we verzamelen bij het
bruggetje. De run wordt natuurlijk volgebouwd met super gave
obstakels!

Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen weer plaats.
De meeste scholen in de gemeente Zaltbommel doen hier
aan mee. Na het gezonde Koningsontbijt wordt er een
Koningssportdag gehouden om álle kinderen aan het bewegen te krijgen. Het team van Spel& organiseert dit jaar
op 4 scholen in de gemeente de Koningsspelen. Op Brede
school De Zandkampen in Zaltbommel, De Burcht in Aalst,
School met de Bijbel in Zuilichem en De Bron in Bruchem.
Wij wensen alle kinderen alvast heel veel plezier én onthoud; bewegen is gezond!

Atelierbezoek Pand 9
Alle groepen 6 in Zaltbommel zijn naar Pand 9 geweest, op bezoek bij beeldend kunstenaars Sonja de Jongh en Annita Smit. De kinderen hebben daar
gekeken naar het werk van deze kunstenaars. Daarna gingen ze zelf aan de
slag. Ze mochten een boek vouwen of met Chinese penselen en inkt schilderen. Het boek vouwen is een kwestie van doorzetten en je kunt er een babbeltje bij maken. Het schilderen vroeg om concentratie en een vaste hand.
Bekijk maar eens het filmpje op de Facebookpagina van Spel&, waar acht
kinderen van de Fonkelsteen in stilte werken.
Dit werkbezoek is onderdeel van het culturele programma van de basisscholen in Zaltbommel, dat ze elk jaar samen met de cultuurcoach opstellen.

Nieuws van verenigingen

Etsen bij Tekenschool Bommelerwaard

Wist u dat er sinds dit schooljaar een
handbalvereniging actief is
in de Bommelerwaard?
Ze trainen in Zaltbommel. Alle informatie vindt u op
hun website: www.handbalbommelerwaard.nl

Woensdag 18 april kun je bij de Tekenschool Bommelerwaard
in de voetsporen van Rembrandt treden en een echte ets maken (drogenaald). De Tekenschool heeft niet zo lang geleden
een etspers gekregen, dus wil je graag eens proberen hoe dat
werkt, schrijf je dan in voor De Grote Grafiek Workshop. Daar ga
je onder andere een echte meerkleuren ets maken!

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.

