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Nieuwsflits no. 10 

WBO-activiteit …jan’14:  

Hoe voelt het, als je wilt meedoen met 
gym, springen, ballen, of schrijven en je 
hebt een spierziekte, longaandoening of 
visuele problemen?  

 

Heliomare heeft zeer veel ervaring met 
deze materie en heeft daar een cursus 
voor gemaakt. Voor de WBO is dit 
gegeven uitgewerkt in een workshop:  
“ERVAAR HET MAAR”,  waarin we zelf 
kunnen ervaren hoe het is als je met een 
beperking te maken hebt gekregen.  

Deze workshop wordt 2e helft januari 
voor ons gegeven. De exacte datum en 
hoe je je kan opgeven volgt spoedig per 
mail. Wel is al bekend:                                          
Wanneer:  2e helft januari 2014            
Waar: Zuiderzee College in Zaandam. 
Tijd:   16.30 – 18.00u workshop                 
Nazit: 18.00 – 19.00u soep en broodje 
Kosten: € 10,- (incl. broodje na afloop!) 
Certificaat: Zoals gebruikelijk, na afloop   
Betalen:  Graag ter plekke contant. 
Uitgebreide info staat in de bijlage, met 
ook de mogelijkheden om er op school 
meer mee te doen.  

DodgeBall 

Trefbal, wie kent het niet…. ?       
Iedereen kent er vele vormen van, met 
aanpassingen naar leeftijd en doelgroep, 
in 1, 2 of 3 vakken, met 1, 2 of 3 ballen, 
met wel- of niet verlossen etc.  
DodgeBall, ook bekend onder de naam 
Amerikaans Trefbal, is een vorm die 
meer als “Sport” ipv “Spelletje” bedreven 
kan worden. Er is een aanbod om een 
GRATIS clinic op je school te krijgen, 
gegeven door Robin van den Bergh.    
Zie de bijlage en kijk ook even op de 
website:  www.dbfn.info     

 

 

 

 

 

 

Be Strong! 

Frank van de Nieuwendijk, bij iedere 
collega in de Zaanstreek bekend, 
introduceert voor de vakcollega’s een 
cursus “Weerbaarheidtrainer Be Strong”.  
Doel hiervan is om m.b.v. deze cursus 
de mentale en fysieke weerbaarheid bij 
jongeren te kunnen versterken. De 
cursus duurt twee dagen en wordt 
overdag gegeven. Zie de twee bijlagen 
voor uitgebreide info en aanmelden! 

    
 

 

   Gemeente info(1)                                       

Voor het basisonderwijs verzorgt de 
gemeente jaarlijks de aanvulling van het 
klein-materiaal. Daarvoor heeft Debbie 
Jonkhart, in samenwerking met de 
WBO, een standaardlijst samengesteld 
waar jaarlijks op aangegeven kan 
worden welke materialen aanvulling 
behoeven. Daar ligt een belangrijke rol 
voor de vakleerkracht! Als deze lijst jou 
niet onder ogen is gekomen, vraag er 
dan naar bij de directie. Voor materialen 
die niet op de lijst staan, kan je proberen  
budget te krijgen bij de directie.           
De materialen worden geleverd door 
SPORT’81, die nu ook een showroom/ 
afhaalpunt in Zaandam heeft geopend. 
Hier kan je de materialen bekijken en 
afhalen: maandag t/m vrijdag, 8.30-17u.                 
Adres: Pieter Lieftinckweg 24A Zaandam 
of kijk op www.sport81.nl 

 Duikteam de Walvis 

Duikteam De Walvis was op onze 
studiedag vertegenwoordigd met een 
infostand, die veel belangstelling trok.  
Zij hebben een aanbod voor proefduiken 
met school en ook info over een gehele 
duikopleiding.  
Zie de twee bijlagen en kijk ook even op 
www.duikteamdewalvis.nl              

      

 

 

   Gemeente info(2) 

De gemeente vormt een nieuwe  
“Inrichtingscommissie”, die adviezen 
moet geven bij de inrichting van nieuw te 
bouwen sporthalen en gymzalen.  Arlène 
Crok heeft daarin namens de WBO een 
plek gekregen. Zij is de afgelopen jaren 
bij nieuwbouw en inrichting van diverse 
gymzalen voor het basisonderwijs 
betrokken geweest en daardoor zeer 
ervaren geworden. De WBO gaat voor 
de ONDERWIJS-belangen!   

 Boekbespreking ASM 

             

Eindelijk een boek over leefstijl, gezond-
heid en gezondheidsbevordering van 
jongeren! Het boek “Lekker belangrijk” 
start met een algemene inleiding over 
wat gezondheid is en wat ziekte, hoe de 
preventieve gezondheidszorg in 
Nederland werkt en wat gezondheids-
bevordering is. 
Een belangrijke plaats is ingeruimd voor 
communicatie met jongeren. De meest 
succesvolle manieren om met jongeren 
te communiceren over leefstijlthema’s 
zijn op een rijtje gezet. Een menukaart 
met mogelijkheden om met jongeren in 
gesprek te komen, helpt in de praktijk. 
Kortom: Een boek dat we kunnen 
gebruiken als leidraad en als motivator 
van het bewegen. Voor docent LO, maar 
ook voor ouders! 

           Kalender 

►13 en 16 jan: Cursus Be Strong           
►23 jan:   Wsh: “Ervaar het maar”            
►… april: Wsh: “Voetbal”                
►01 okt:  UvA/HvA Sportsymposium     
van 13.30 – 17.00u op de ALO  
►11 maart 2015:    WBO Studiedag 

     KVLO nieuws 

Helaas te weinig ruimte bij deze 
nieuwsflits. 
Meer info… http://kvlo.nl/ 

 


