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Nieuwsflits 1 

Lang deze weg willen wij alle collega´s 

informeren over de activiteiten van de 

Werkgroep Bewegingsonderwijs 

Zaanstad. De nieuwsflits is een 

doorgeefluik voor nieuwtjes en 

bijzondere ontwikkelingen binnen ons 

vakgebied.  

De uitnodigingen voor de WBO 

activiteiten via de post komen te 

vervallen, zorg daarom dat collega´s die 

deze NIEUWSBRIEF nog niet 

ontvangen hun e-mail adres doorgeven 

aan de redactie. 

Wie? 

Verschillende L.O. docenten uit ieder 

onderwijs type 

Basis Onderwijs 

Karel Snel, docent LO basisonderwijs; 

”Jong geleerd is Oud gedaan” 

 

Voortgezet Onderwijs 

Ton Raaijmakers, docent LO  

VMBO & SDV; 

” Ik zorg voor de uitdaging, jij kiest!” 

Renier IJskes, docent LO VMBO; 

” Samen met plezier bewegen” 

Onno den Otter, docent LO afdeling 

Havo en VWO; 

” En, nog gelachen vandaag?" ” 

MBO 

Marc van der Sluis en  

Maarten de Koning, docenten LO  

bij Sport & Bewegen; 

” Samen anderen laten bewegen” 

Speciaal Onderwijs 

Arlene Crok, docent LO SBO; 

” Veel bewegen en ieder op zijn eigen 

niveau” 

Ide van Veen, docent LO SBO; 

”Alles draait om succesbeleving” 

Derden 

Debbie Jonkhart,  

medewerker gemeente Zaanstad; 

” Life isn't measured by the number of 

breaths you take, but by the moments 

that take your breath away” 

Adrie Hartman, ex docent LO 

“Geen zwart gat!” 

 

Openingsactiviteit ‘09 

De jaarlijkse openingsactiviteit van de 

WBO was dit keer in het Twiske in 

Oostzaan. 

Het thema was Disc-Golf. Vrij vertaald: 

Met een frisbee op een golfbaan. Het is 

een sport/spelvorm in ontwikkeling. 

Er waren 9 holes uitgezet en met 

viertallen werd het parcours afgelegd. 

Zeer verschillende hindernissen 

moesten genomen worden en het doel 

was steeds om de frisbee ergens in of 

tegenaan te gooien in zo min mogelijk 

worpen. Onno gokte verkeerd en moest 

zwemmend achter zijn frisbee aan. 

Het was voor veel collega’s een nieuwe 

activiteit en werd algemeen als zeer 

bruikbaar beschouwd voor 

buitenevenementen als schoolkampen, 

sportdagen etc. Maar ook als teamuitje 

warm aanbevolen. Onderdelen ervan 

kunnen prima in de zaal beoefend 

worden.  

De firma Nijha ondersteunde deze 

activiteit door holes beschikbaar te 

stellen. Een er van is aan de WBO 

geschonken.  

 

 

Ondanks een enkele ziekmelding was er 

toch een grote opkomst, de thuisblijvers 

hadden weer eens ongelijk. Na afloop 

werd tijdens een broodmaaltijd nog 

vrolijk nagepraat. 

Dank aan Maarten, Marc en de firma 

Nijha voor de organisatie van deze 

activiteit. 

 

Professionele 

ontwikkeling L.O. 

Ieder jaar organiseert de WBO Zaanstad 

activiteiten. Eens per twee jaar een  

studiedag voor de L.O. docenten die 

gewaardeerd wordt door de KVLO met  

6 bijscholingspunten. Hou daarom deze 

nieuwsbrieven goed in de gaten. 

Trends   

Zumba in het zwembad, de nieuwste 

TREND “Aqua Zumba” in de Slag. Maar 

is er meer….. hou ons op de hoogte! 

KVLO nieuws 
 
Dubbel30-beweegcampagne op 
radio en tv 

KVLO: Meer aandacht nodig voor 
bewegen bij tegengaan overgewicht  

Met ingang van 2010 ook 
certificerering "sportactieve school" 
voor Speciaal Onderwijs mogelijk! 

Jan Rijpstra: "Stel het zwemdiploma 
verplicht" 

Meer info op www.kvlo.nl 

Meedenken 

Zijn er ideeën en vragen over de sporten 

in Zaanstad, mail dan de WBO! Iedereen 

heeft een inbreng bij deze werkgroep. 

Voor alle L.O.’ers die het vak een warm 

hart toe dragen.   

 

Platform sport 

Verder is er nu ook een platform sport in 

het Zaanse leven, voor meer info zie 

www.zaanstad.nl/algemeen/20081435?v

iew=Standard 

Namens de WBO; 

“Prettige feestdagen en 

een sportief 2010 “ 

 


