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Zwembadactiviteiten 
GO2MOVE 
 
Vanaf dinsdag 8 mei verplaatsen 
we het GO2MOVE-programma van 
de gymzaal naar het zwembad.  
Alle kinderen zijn op  
dinsdagmiddag welkom bij  
zwembad de Schans en elke  
donderdagmiddag bij zwembad de 
Ganzewiel. De zwembadactivitei-
ten zijn van 15.45 tot 16.45 uur. 
Wekelijks staan er te gekke spellen 
in en rondom het zwembad op het  
programma. 
 
 

Website Buurtsportcoach 
 
De nieuwe website van Buurtsportcoach Geer-
truidenberg is online! Op de website kunt u alle  
informatie en activiteiten vinden van de Buurt-
sportcoach. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op 
www.buurtsportcoachgeertruidenberg.nl.  
We zijn benieuwd wat u ervan vindt! 
 
 
 
 

 

Sporten voor statushouders 
 
We vinden het belangrijk dat vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning betrokken wor-
den bij de samenleving. Daarom nodigden wij 
hen uit om te gaan sporten. Sporten zorgt 
voor een betere conditie, ze leren de Neder-
landse taal beter te beheersen en ze maken 
contact met andere inwoners. In december 
2017 organiseerden we een startbijeenkomst 
in het gemeentehuis. Dit zorgden voor meer 
aanmeldingen bij sport– en beweegaanbie-
ders. Ook hebben veel van de aanwezigen 
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Pauzesport basisschool de Ruif en basis-
school de Biekorf 
 
Iedere donderdag organiseren we bij basisschool 
de Ruif en elke maandag en dinsdag op  
basisschool de Biekorf  
sportieve spelletjes in de 
pauze. Alle kinderen die 
overblijven mogen hier 
aan deelnemen. 
 
 

Stagiaire Kris  
Schellekens aan het 
woord 
Mijn naam is Kris Schelle-
kens en ik ben 19 jaar. Ik 
loop dit jaar stage bij  
Buurtsportcoach Geertrui-
denberg. Tijdens mijn stage 
wil ik mijn vaardigheid als 
docent verder ontwikkelen. 
Ik zit in het derde leerjaar 
van het CIOS. Ik volg het pro-
fiel LOBOS. Dit houdt in dat 
ik studeer voor gymdocent 
in het basisonderwijs. Dit is 
dan ook waar ik later mijn 
beroep van wil maken, maar 
dan op een middelbare 
school. Na het afronden van 
de CIOS opleiding ben ik van 
plan een hbo-opleiding (ALO) 
te volgen. Daarnaast volg ik 
nog het keuzevak fitness. 
Als ik dit diploma heb be-
haald mag ik sportlessen ge-
ven in een 
sportschool. Ik 
hoop veel erva-
ring en kennis 
op te doen bij 
de Buurtsport-
coach.  

Leefstijlproject Top Fit 
 
Op 1 februari startten we met de pilot Top Fit. 
Dit is een project dat zich richt op een gezonde 
leefstijl bij kinderen. De groepen 8 van basis-
school de Biekorf en basisschool de Vuurvlinder 
doen mee aan deze pilot. Alle kinderen vullen 
wekelijks een leefstijlboekje in  waarin verschil-
lende voedings- en bewegingsopdrachten 
staan. Ook krijgen ze 
een workshop van een 
diëtiste. Bovendien 
komt ook chefkok Dan-
ny Janssen van het be-
kende televisieprogram-
ma 24ktichen naar de 
scholen om samen met 
de kinderen een gezond 
ontbijt te maken! 


