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   “een sportief nieuwjaar names de WBO” 

Workshop LVS-bewegen  

 

 Leerlingen bewegen, wij doen ons best 
om hun prestaties te laten verbeteren, 
maar hoe weet je of leerlingen echt 
vorderingen maken? Daar is het LVS 
(=Leerling-Volg-Systeem) voor 
uitgevonden. Er zijn er inmiddels vele. 
Nieuw: Sportservice Noord-Holland 
heeft een LVS ontwikkeld, dat prima in 
de gymzaal is te gebruiken met een 
IPad. Sportservice  Zaanstad werkt hier 
al mee, is zeer enthousiast en komt er 
speciaal voor de WBO een presentatie 
over geven.                                
Wanneer: Dinsdag 22 januari 2013    
Tijd:         19.00 – 21.00u                
Waar:       Zuiderzee College              
Kosten:    € 5,00   incl. koffie/thee                             

Aanmelden vóór 18 januari via:   
wbozaanstad@gmail.com                
Graag met vermelding van je naam en 
de school waar je werkt. Je hoeft zelf 
geen IPad mee te nemen. Voor deze 
boeiende workshop staan 2 nascholings-
punten. Certificaat wordt na afloop 
meegegeven.                      

Na de presentatie is er in de zaal info 
over de vele materialen die Sportservice 
in de uitleen heeft. Veel materiaal is ter 
plekke aanwezig. Zeer handig voor 
sportdagen, maar ook voor de reguliere 
lessen. Voor weinig geld kan héél véél!!!         
Zie:  http://www.sportservicezaanstad.nl   

 

KVLO nieuws 

 Meer info… http://kvlo.nl/ 

 

 

 

 

Studiedag 13 maart 2013 

2e Vóór-aankondiging:                               

In Nieuwsflits 7 al aangekondigd. Het 
programma is voor 95% rond en wordt 
uiteraard weer zeer bijzonder! Vele 
collega’s hebben al “vrij’ geregeld op 
hun school. Wie dat nog niet gedaan 
heeft: DOEN! Deze studiedag staat voor 
6 nascholingspunten.                                                 
Datum: Woensdag 13 maart 2013 van 
08.30 – 15.30uur en de locatie is weer 
sporthal De Sprong. 

Ter info met een verzoek  

Van een gymzaal-onderhoudsmonteur 
kwam de volgende tip (=dringend 
verzoek!): Steeds vaker worden hijs-
units/ringstellen gebruikt om materialen 
aan op te hangen. Prima, daar zijn ze 
ook voor bedoeld. Maar: Als bijv. een 
zware boksbal aan één ring of hijskoord 
wordt gehangen, zal het touw (of koord) 
uitrekken, waardoor de ringen ongelijk 
zullen hangen. Dit is daarna niet meer 
goed te stellen!  Daarom een dringend 
verzoek om, als je wat wilt ophangen, dit 
altijd aan twee ringen of koorden te 
doen. Dan is er geen probleem. 

Ander werk van de WBO 

De WBO is in overleg met de gemeente 
over Sportpark Omzoon, dat in Saendelft 
ontwikkeld wordt. Doel hiervan is om 
deze velden overdag voor onderwijs-
gebruik ter beschikking te krijgen. Daar 
zijn dan enkele randvoorwaarden voor 
nodig als: Kleedkamers voor lln., een 
ruimte met kleedkamers en afsluitbare 
kasten als dagverblijf voor docenten, 
fietsenstalling voor veel lln., plek voor 
materialen van school etc. De eerste 
gesprekken waren zeer bemoedigend! 

Drie WBO-collega’s houden zich al tijden 
bezig met nieuwbouw en inrichting van 
gymzalen voor het basisonderwijs           

Aanmelden voor de Nieuwsflits via; 
wbozaanstad@gmail.com 

 

 

Boekbespreking                                                      
Voeding een belangrijke rol speelt in het 
verouderingsproces?  En dat Voeding de 
kans op verouderingsziekten drastisch 
kan verminderen of vermeerderen?       

Enkele voorbeelden:                                 
- Minstens 3 glazen zelf geperst fruitsap 
per week geeft 76% minder kans op de 
ziekte van Alzheimer                               
- 1 handvol walnoten per dag geeft 45%  
minder kans op een hartaanval                           
- Minstens 1kg per maand broccoli: 40% 
minder kans op borstkanker                              
- Elke dag (1 blikje) frisdrank drinken 
geeft 43% meer kans op een hartaanval 
en verdubbelt de kans op diabetes           
- Regelmatig nuttigen van zwarte of 
bruine chocolade geeft 37% minder kans 
op een hartaanval                                    
- Groene thee: 57% minder kans op 
darmkanker, 40% minder kans op een 
beroerte (6 koppen)  

Studie bij 120.000 proefpersonen toonde 
aan dat, wanneer je:                                
- Gezond eet (vis, groente, noten, fruit, 
zwarte chocolade, rode wijn met 
regelmaat & weinig snelle suikers, rood 
vlees of melkproducten)                          
- Geen overgewicht hebt                          
- Niet rookt en af en toe wat beweegt, 
mannen gemiddeld 8.5 jaar en vrouwen 
15 jaar langer leven!                   
Bovendien is de gezonde levensduur (de 
tijd dat je geen ernstige chronische 
ziektes hebt), ruim het dubbele. 

 

Bovenstaande feiten komen uit de 
bestseller “De Voedselzandloper”, 
geschreven door Kris Verburgh. 
www.voedselzandloper.com/voedselzan
dloper-powerpoint.html                

 


