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Nieuwsflits 7 

Openingsactiviteit: 

 

Rugby, op 30 oktober 

De WBO-openingsactiviteit is dit jaar 

een Workshop Rugby. We zijn 

verheugd dat we als docent Dennis Bus 

hebben kunnen krijgen, bij vele collega’s 

bekend. Doel is, naast technieken, ook 

methodieken aan te reiken, voor zowel 

basis- als voortgezet onderwijs. 

Wanneer: Dinsdag 30 oktober 2012    

Tijd:         16.00 – 18.00u, waarna we   

tot 19.00u nog wat eten en bijkletsen.  

Waar:       Zaanlands Lyceum              

Kosten:    € 10,00 , incl. alles.       

Certificaat wordt na afloop meegegeven. 

Aanmelden vóór 22 oktober via: 

wbozaanstad@gmail.com                

graag met vermelding of je wel / niet bij 

de nazit blijft van 18u – 19u. 

 Studiedag 2013 

Vóóraankondiging:                                

Eens per twee jaar organiseert de WBO 

van Zaanstad een studiedag voor 

Bewegingsonderwijs. Deze is bestemd 

voor alle leerkrachten die in dit vak 

lesgeven, ongeacht op welke school of 

bij welke schoolbestuur zij werken.  

Deze studiedag staat voor 6 

nascholingspunten.                                                   

Datum: Woensdag 13 maart 2013    

Tip: Regel nu vast met je school dat je 

naar deze studiedag kan.              

Verdere info volgt in januari 2013. 

 

 

 

      

       In Memoriam:  

       Fokke Jelsma           

*23-12-1943           † 24-04-2012              

In april kwam het droeve bericht dat mijn 

zeer gewaardeerde collega             

Fokke Evert Jelsma was overleden.                           

Fokke is van 1984 t/m 2000 een zeer 

aktief lid geweest van de WBO. Vele 

malen heeft hij workshops over soft en 

honkbal gegeven. Samen met zijn vrouw 

Anneke heeft hij Easy tennis ontwikkeld 

en gepromoot. Enthousiast kon hij 

vertellen over de begeleiding van een 

jeugd-honkbalteam naar Japan. Hij 

kwam dan terug met een schat aan 

nieuwe dingen die je in de gymlessen 

kon gebruiken. Vele malen ben ik met 

hem naar de Tillburgs studiedagen 

geweest. Voor mij is hij een voorbeeld 

hoe een gymleraar met zijn vak zou 

moeten omgaan.                                                       

Bernard Ebbelaar. 

Platvorm Sport 

Het Platvorm Sport van Zaanstad is 
opgeheven. Onno den Otter was, als 
voorzitter van deze club, jaren de 
vertegenwoordiger van de WBO.  
Overleg met de gemeente is voortaan 
anders geregeld. Info is te vinden op de 
gratis “Digitale nieuwsbrief Sport”. Wilt u 
zich hier voor aanmelden? Klik hier. 

KVLO nieuws 

KVLO-contributie verrekenen met het 

brutoloon, dat loont! 

http://www.kvlo.nl/sf.mcgi?5316 

Twee-daagse basiscursus 

Levensreddend Handelen 

http://www.kvlo.nl/sf.mcgi?1984 

Hogeschool Windesheim onderzoekt 

toegevoegde waarde digitale gymles  

http://www.sportknowhowxl.nl/nieuwsber

ichten/7437 

Meer info… http://kvlo.nl/ 

 

  

 

Boekbespreking  

Hoe geef je met voldoening les aan 
pubers?  
Door Arnold Brouwer 
ISBN 9789055746057 

 

Lesgeven is een prachtig vak, al hoor je 

dat niet vaak iemand zeggen. Het beeld 

van het onderwijs is vaak negatief. De 

auteur van dit boek laat een tegengeluid 

horen: humorvol en deskundig.  

De uitgangspunten en tips in zijn boek 

zijn in elke klassensituatie bruikbaar: of 

je nu voor de klas staat in de onder- of 

bovenbouw van een school in het 

voortgezet onderwijs, in groep 7 of 8 van 

de basisschool, op een 'zwarte' of 'witte' 

school. In dit boek gaat het over de 80% 

van het lesgeven dat je als leraar zelf in 

de hand hebt, dat trainbaar en leerbaar 

is! 

Samenstelling WBO 

De WBO bestaat vanaf sept. 2012 uit: 
Arlène Crok   –   Anuschka Stam   – 
Niels van der Woude  –  Ide van Veen – 
Klaas Boomars  –  Patrick Dekker – 
Maarten de Koning – Ton Raaijmakers – 
Karel Snel. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Aanmelden voor de nieuwsbrief via: 
wbozaanstad@gmail.com 

 

 


