
Nieuwsflits 9   

4
e
 jaargang  redactie adres  

juni  2013  wbozaanstad@gmail.com   

 

 

  

Nieuwsflits no. 9 

Terugblik Studiedag:  

Studiedag van 13 maart is alweer even 
geleden, maar toch nog een terugblik 
met enkele gewichtige zaken:    

Er waren 90(!) collega’s aanwezig.    
Veel positieve reacties over de inhoud 
van deze dag, waarvoor dank. Ook 
enkele terechte(!) kritische noten, zoals 
over de start van Freestyle Basketball en 
de soep die “op” was.                          
Een week na afloop kwam het bericht 
dat de gemeente de WBO GEEN 
subsidie meer geeft voor de studiedag. 
Helaas maar waar. Gelukkig konden we 
de tekorten dit jaar net aanvullen uit 
onze reserves, maar die zijn nu op.  

- Voor wie Freestyle Basketball van 
Berthold Mijnals op school wil hebben: 
Raadpleeg  www.Luv4daGame.nl           
- Joost Hes had zijn info over Motorisch 
Leren ter plekke uitgedeeld. Bedankt!                                                        
- Floorball van Jorg Andree: zie bijlage 
of www.floorballacademienoord.nl                                                     
- Info over Agressiemanagement en 
Schoolveiligheid van Sandy Spil zit ook 
verstopt in de bijlagen.                             
- Veel lof kreeg de voordracht van 
Richard de Leth over voeding en 
OERsterk. Zijn kookboek is inmiddels 
uit, zie de “Boekbespreking”.                   
De info-tafels tijdens de lunch werden 
goed bezocht.                                               
- Sport ’81: Bedankt voor de leuke 
attenties. Wie maandelijks hun nieuws-
brief wil ontvangen:  amber@sport81.nl                                   
- PBN heeft uitnodigingen voor leuke 
activiteiten verstuurd naar collega’s die 
hun  e-mail adres hadden afgegeven. 
Aanbevolen!  www.PBN.nl 

Over twee jaar, maart 2015, is de 
volgende studiedag! Het komende 
schooljaar proberen we weer een aantal 
workshops te organiseren. Jullie horen 
van ons, maar wij ook graag van jullie! 
Eén collega heeft al een wsh. “Voetbal” 
aangeboden. Er zijn vast meer collega’s 
die zich ook ergens in gespecialiseerd 
hebben en dat willen doorgeven aan de 
Zaanse collega’s. GRAAG!!!             

             Ter info: 

- Op http://www.urbanfreeflow.com  
staan, onderaan, diverse freerunning 
techniek filmpjes. Voor de liefhebber!      

 

 

 

I-Pad in de gymles:   

22 januari ’13 heeft de WBO, in samen-
werking met Sportservice, een 
studieavond gegeven over een leerling-
volgsysteem (LVS)  met de IPad als 
hulpmiddel. Er bleek echter veel meer 
mogelijk te zijn. Een zeer boeiende 
avond! De thuisblijvers hadden ongelijk.                                                              
Sportservice heeft nu laten weten dat 
het geheel is uitgegroeid tot een 
“GYMPEDIA”, een nieuw digitaal product 
van Sportservice Noord-Holland voor het 
bewegingsonderwijs, met vele mogelijk-
heden. De IPad heeft daarbij steeds een 
centrale rol.                         

Behalve een LVS, waarbij zelfs 
speelgedrag kan worden vastgelegd, 
gebaseerd op een kleurmodel, is er 
meer. Zo is er een methode met 
lesprogramma’s, wordt motorisch leren 
geïmplementeerd en wordt de IPad 
gebruikt om d.m.v. foto’s zinvolle 
individuele instructie te geven.                  
Doelgroep: De Vakleerkracht in het 
(speciaal) basisonderwijs.                                                           
Interesse? Zie:  gympedia.nl 

Nieuwbouw gymzalen:                                      

 

De drie WBO-collega’s die zich, samen 
met Debbie Jonkhart van de gemeente, 
al tijden bezig houden met nieuwbouw 
en inrichting van gymzalen voor het 
basisonderwijs, hebben alle voorberei-
dingen voor de gymzaal van de nieuw te 
bouwen school  “Gibraltar” afgerond.  
Door de inspraak, die we hadden, is o.a. 
de toestellenberging vergroot, zijn de 
kleedkamers en douches veel zinvoller 
geplaatst en gaan de deuren niet meer 
“de zaal in” open. En er is een, in onze 
ogen, zeer ruime inrichting gekomen!   
Al was het budget door bezuinigingen 
fors naar beneden bijgesteld.                     
Op naar de volgende zaal!                       

 

 

Boekbespreking: 

 

Op onze studiedag in maart heeft 
Richard de Leth ons verrast met een 
bijzondere kijk op voeding, bewegen en 
gezondheid. Vol vuur vertelde hij over 
‘voeding als medicijn’, dat we jaarlijks 
tien keer ons eigen lichaamsgewicht 
opeten en de invloed van de omgeving 
op onze genen. In zijn 1e boek: 
“OERsterk: Gezond, fit en slank volgens 
de natuur” konden we alles nog eens 
rustig nalezen. “OERSterk koken!” is het 
vervolg hierop, om de praktische 
uitvoering van het eerste boek wat 
makkelijker te maken. Het boek bevat 
veel tips, een lijst met gezonde ingre-
diënten en vooral smaakvolle recepten. 

“OERsterk koken! Krachtvoer voor de 
moderne mens: Gezond eten en afvallen 
zonder dieet”.  richard@richarddeleth.nl 

KVLO nieuws: 

 Samenstelling lezerspanel 'Lichamelijke 
Opvoeding' 

Het schoolplein als een verlengstuk van 
de gymles 

Leuk leren gezond te leven 
VUmc en Arko Sports Media partners in 
stimuleren gezonde leefstijl onder 
scholieren  

Meer info… http://kvlo.nl/ 

 

 

 

 

 


