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Nieuwsflits 2 

Oproep 
Wij zoeken nog andere vakcollega's , die 

onze nieuwsbrief niet ontvangen. 

Kunnen jullie als lezer van deze 

nieuwsbrief deze collega’s  actief 

benaderen om hun e-mail adres door te 

laten geven? Via de email van de 

redactie. 

Sportgala 2010 
In een afgeladen Zaantheater werden in 

een wervelende show de Zaanse 

sportkanjers door Jack van Gelder aan 

het publiek gepresenteerd. Dit alles 

begeleid door “dj” Dennis van der Geest. 

Diverse oud-leerlingen schitterden op 

het podium. “Ik voelde me met recht 

trots” aldus Ton Raaijmakers. 

De winnaars KZ (korfbal), Daphne 
Koster (voetbal),  Boy Looijen (rhönrad) 
en talent Esmée Vermeulen (zwemmen) 
moesten –afgewisseld door  
spectaculaire sportdemo’s-  op het 
podium hun sportonderscheiding op 
komen halen.  Daarnaast kregen alle 
sporters (die kampioen in hun sport 
waren geworden) uit handen van 
burgemeester Faber en wethouder 
Ootjers de sportpenning, vanwege de  
bijzondere prestaties in de Zaanse sport. 
Sportschool Van den Nieuwendijk 
ontving een cheque van €500,-  
vanwege de inzet voor sport in de wijk. 

Niks voor niets 
Onder dit motto had de WBO al 

certificaten voor het volgen van de alom 

bekende studiedag (eens in de 2 jaar). 

Nu is de WBO bezig om al haar 

activiteiten en workshops te laten 

crediteren met bijscholingspunten van 

de KVLO. Dan werk je niet aan je eigen 

ontwikkeling maar ook aan je 

beroepsregistratie. 

Sportservice 
Verder is sportservice zaanstad ook 

actief, zie www.sportservicezaanstad.nl 

Voor de actuele info kan je bij deze site 

rechts onder aanmelden voor een 

nieuwsbrief. 

 

Workshops 

EHBSO

 

De ervaring heeft geleerd dat ons 

vakgebied en EHBO bij elkaar horen. 

Leerlingen vertrouwen er op dat, als er 

een probleem is, wij dan goed kunnen 

handelen. 

In de praktijk blijkt echter dat bij velen 

van ons deze vaardigheid niet meer op 

het gewenste niveau is. Na de ALO 

hebben we niet allemaal meer aan 

bijscholing voor dit vakgebied gedaan, 

wat echter wel noodzakelijk is. In div. 

kranten en in ons vakblad heb je kunnen 

lezen dat een collega na een ongeval in 

grote juridische problemen is gekomen 

omdat zij niet aantoonbaar over 

voldoende EHBO- kwaliteit beschikte. 

Onze KVLO heeft al enkele jaren een 

basiscursus EHBSO / Levensreddend 

Handelen van twee dagen. Zie voor info 

o.a. Nieuwsbrief no. 5 en 6 (febr + 

maart) van de KVLO.  Deze cursus is 

PRIMA en wordt WARM AANBEVOLEN 

door collega’s die jullie voor gingen! 

 Je kan twee dagen in je eentje naar 

Zeist gaan, maar de WBO wil deze 

cursus ook in het najaar (± nov) naar 

Zaanstad halen, op twee 

woensdagmiddagen van ± 13.30 – 

20.00 u.  Een oproep zal na de 

zomervakantie volgen. 

Het advies om NU vast een budget van  

€ 450 te reserveren bij de directie. Dat is 

tegenwoordig noodzakelijk om volgend 

schooljaar toestemming (+ geld) te 

krijgen. Directeuren (schoolbesturen) 

moeten dat tegenwoordig al voor de 

grote vakantie al plannen. 

Kom je in september om geld voor 

scholing dan heb je grote kans dat je het 

niet meer krijgt, vandaar. 

 

 

Circulatievolleybal 

 
Leerlingen op de basisschool en 

middelbare school vinden volleybal over 

het algemeen een lastige spelsport. Ze 

ervaren het als een statisch en passief 

spelletje met veel misverstanden en 

moeilijke, technische regels. De 

technieken zijn niet eenvoudig aan te 

leren. Je hebt er veel geduld en tijd voor 

nodig. Ook verloopt het spel pas goed 

wanneer de spelers een bepaald niveau 

gehaald hebben. Vanaf dit punt gaan de 

leerlingen volleybal pas echt leuk 

vinden. 

Voor de bovenstaande bekende 

‘problemen’, is er door de NeVoBo een 

oplossing gevonden, te weten het 

circulatievolleybal. Circulatievolleybal is 

een actieve, dynamische, 

laagdrempelige en leuke spelsport. Maar 

bovenal heeft het een goede, 

doordachte opbouw zodat de kinderen 

een opleiding in het volleyballen krijgen. 

De WBO organiseert daarom op als 

voorjaarsactiviteit een workshop 

Circulatievolleybal. Na afloop 

gezamenlijk koffie, thee en een broodje. 

Datum:    dinsdag 20 april 

Tijd: 16.00–17.30 uur 

Locatie:   gymzaal Pascal College, 

Pascalstraat 4 te Zaandam. 

Kosten:    € 5.- p.p. 

Aanmelden: voor 13 april via e-mail 

WBO  

Trends   
Slackline: balanceren over een 

spanband. Maar dan wel op een hoogte. 

De nieuwste spanning… zie 

http://www.slackline.nl/ 

KVLO nieuws 

• De gymzaal bij school wordt afgebroken en 
buiten de wijk komt een nieuwe sportzaal. 
Kan dat zomaar? 

• Amsterdamse aanpak overgewicht heeft 
succes (persbericht) 

Meer info op www.kvlo.nl 

 


