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  INFO 1                                                                                                                            VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2022 

Houd de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten. 
Op de website kunt u ook onze schoolgids vinden met alle informatie van onze school. 

 

 

 

WEEK 35  29 augustus t/m 4 september (gouden week) 

Donderdag 1 sept.  Start nieuwe directeur: Meester Mark 

Vrijdag 2 sept.  INFO 1 op internet 

WEEK 36  5 september t/m 11 september (gouden week) 

 Maandag 5 sept. 11.30 uur Leerlingenraad 

Woensdag 7 sept. 10.30 uur Startviering van het schooljaar op het 
leerplein.  

Donderdag  8 sept. Gehele dag Streetwise (alle klassen) 

WEEK 37  12 september t/m 18 september (gouden week) 

In deze week vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats. 

WEEK 38  19 september t/m 25 september 

Woensdag 21 sept. ’s Morgens  Presentatie gouden weken door de kinderen 
op het leerplein. 

WEEK 39  26 september t/m 2 oktober 

Dinsdag 27 sept. ’s Avonds  MR vergadering 

Woensdag 28 sept. Vanaf 12.00 uur Kinderpostzegelactie groep 8 

WEEK 40  3 oktober t/m 9 oktober 

Woensdag 5 okt. Gehele dag Studiedag: alle leerlingen vrij 

Vrijdag 7 okt.  INFO 2 op internet 

WEEK 41  10 oktober t/m 16 oktober 

Maandag 10 okt. 11.30 tot 12.00 uur Ontruimingsoefening 

WEEK 42  17 oktober t/m 23 oktober       HERFSTVAKANTIE 

WEEK 43  24 oktober t/m 30 oktober 

Maandag 24 okt. Gehele dag Studiedag: alle leerlingen vrij! 

Woensdag 26 okt. 8.30 uur Luizenpluizen 

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
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NIEUWE LEERLINGEN 

We kunnen met de start van dit schooljaar 11 kinderen welkom 
heten hier op school. Te weten: 
Eloi en Lize in groep 1a. Khorsid in groep 2a. Madée, Milou, Femm, 
Luuk, Tess en Eva in groep 1b. Julian in groep 8. We hopen, dat ze 
zich snel thuis voelen en wensen hen een fijne tijd bij ons op school.  
 

AFSCHEID 

Sneller dan ik bedacht had, is mijn afscheid van de Kwinkslag al een 

feit. Gisteren is Mark de Witte, jullie nieuwe directeur, officieel 

begonnen. 

Ik ben dan ook niet meer in charge. Mark en het bestuur hebben mij 

echter wel gevraagd om de komende tijd Mark in te werken en de 

school met al haar taken warm over te dragen. Dus u zult mij 

ongetwijfeld hier nog wel eens zien. 

Echter voor alle vragen en andere directietaken kunt u zich vanaf 

heden wenden tot Mark. 

 

Zes jaar geleden ben ik hier het avontuur op 1-9-2016 begonnen. Na 

een fusie lag er heel veel werk te doen. En wat hebben we hard 

gewerkt. Niet alleen het team, maar ook u (als ouders) heeft 

ontzettend veel gedaan voor de school, zodat de Kwinkslag nu een 

school geworden is, waar het kind centraal staat, waar oog en oor is 

om zoveel mogelijk de veiligheid van de kinderen te waarborgen. 

Een school waar de kinderen hun talenten mogen laten zien en waar 

de leerkracht de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van elk kind in de 

klas in beeld heeft. 

Een school met een warm en samenwerkend team, oudervereniging 

en MR. 

Ik ben trots op de Kwinkslag en ben enorm blij dat het dorp 

Slagharen zo’n prachtige school heeft. 

 

Er komt nog een moment dat ik officieel afscheid neem van de 

kinderen, het team, de ouders en anderen. Wanneer dat moment 

precies is, is nog onbekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is, 

wordt de datum met u gedeeld. 

Ik wens u allemaal het allerbeste toe en veel geluk met uw kinderen.  

Het gaat jullie allemaal goed! 

Ingrid Heins 

 

EEN NIEUW SCHOOLJAAR 

Het nieuwe schooljaar is nu een week oud. We zijn allemaal weer 

begonnen. De kinderen hebben hun plekje weer gevonden en de 

leerkrachten zijn weer vol nieuwe ideeën en vol energie. We maken 

er een mooi, leerzaam jaar van! 

Verjaardagen: 
AUGUSTUS 
1 aug. meester Björn 
 Sam gr. 6 
 Eloi gr. 1/2A 
 Stijn gr. 5 
2 aug. Juf Petra 
 Juf Hedwig 
 Mila gr. 3 
5 aug. Juf Emmelie 

Luuk gr. 4 
7 aug. Juf Melanie 
8 aug. Lize gr. 1/2A 
 Vayèn gr. 1/2B 
11 aug. Marit gr. 4 
16 aug.  Amy gr. 7 
 Jesse gr. 1/2A 
 Milan gr. 1/2B 
20 aug. Twan gr. 8 
21 aug. Tygo gr. 5 
 Finn gr. 4 
 Kayleigh gr. 1/2b 
 Bram gr. 1/2A 
 Sanne gr. 7 
24 aug. Zoë gr. 4 
25 aug. Daan gr. 5 
26 aug. Marèl gr. 3 
29 aug. Liz gr. 5 
 Nick gr. 7 
31 aug. Lenn gr. 6 
SEPTEMBER 
3 sept. Colin gr. 5 
4 sept. Zoë gr. 1/2A 
 Vigo gr. 7 
8 sept. Marin gr. 1/2B 
9 sept. Madeleine gr. 6 
 Dave gr. 6 
11 sept. Sven gr. 5 
14 sept. Jill gr. 7 
22 sept. Sylvano gr. 5 

 
PARNASSYS 
Op de Kwinkslag gebruiken we 
ParnasSys als ons 
administratiesysteem. Dit werkt 
heel fijn en ook u, als ouder, kunt 
hier zelf de administratie 
aanpassen.  
U logt in op ParnasSys 
ouderportaal. Hier kunt u de 
gemaakte IEP toetsen, 
groepsgegevens, absenten en 
adresgegevens bekijken. Wanneer 
u verhuist, kunt u dit zelf in 
ParnasSys aanpassen. 

 
AANMELDEN 
LET OP: als u nog een kind thuis 
heeft dat nog niet naar school 
gaat, denkt u er dan aan om uw 
kind in te schrijven! Formulieren 

zijn bij de conciërge te verkrijgen. 
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Zoals u al gemerkt hebt, komt de infobrief vanaf nu op de eerste vrijdag van de maand. Houd de agenda 

goed in de gaten. Niet alleen via de info, maar ook via de website. Zo bent u meteen up-to-date.  

 

GOUDEN WEKEN 

Bij ons op school hebben wij aan het begin van het schooljaar de Gouden weken.  
Dit houdt in, dat wij enkele weken extra aandacht schenken aan de groepsvorming. De kinderen 
verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Deze eerste weken zijn daarom ontzettend belangrijk 
voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de groep.  
 

STARTVIERING 

Op woensdag 7 september hebben we een startviering van het schooljaar op het leerplein. Het thema 

van deze viering is: ‘ Wie ben ik, wie ben jij?’ In deze viering wordt er stilgestaan bij de talenten van 

elkaar. Enkele kinderen zullen een gedicht of een gebed voordragen.  

 

EVEN VOORSTELLEN 

Dit schooljaar zijn we gestart met twee nieuwe leerkrachten. Hieronder stellen ze zichzelf even voor:  

Dag allemaal,  
Wat leuk dat ik het team van KBS De Kwinkslag mag versterken. Ik zal met 
juf Ageeth, groep 7 (woensdag & donderdag) en met juf Manon, groep 5 
(vrijdag) gaan samenwerken. Ik ben verder erg nieuwsgierig om de 
kinderen te mogen leren kennen en heb er veel zin in. Sommigen kinderen 
heb ik voor de zomervakantie al gezien.  
Uiteraard zal ik me even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Mirjam 
Bernardus. Ik ben 44 jaar en woon in Dedemsvaart. Ik ben geboren in 
Hardenberg en heb jaren in Zwolle en Nieuwleusen gewoond. Ik ben 
getrouwd en heb een dochter van 15 jaar en een zoon van 19 jaar. Mijn 
man geeft Wiskunde op een school in Zwolle. Thuis hebben we nog een 
tamme vogel, kat en een hond. In mijn vrijetijd ga ik graag op reis en ben ik 
gek op dansen en paardrijden en ben veel rondom ons huis bezig. Ik heb 
altijd wel wat te klussen thuis. Zit eigenlijk nooit stil.  
Mijn onderwijservaring heb ik vooral in Zwolle opgedaan. O.a. heb ik gewerkt bij Playing for Success bij 
PEC Zwolle en voor Vivente werkte ik op een aantal basisscholen.  
Tot snel en we zullen elkaar vast zien. Schroom niet om eens een babbeltje te maken.  

Groetjes, Mirjam Bernardus 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo allemaal, 

De meesten zullen mij kennen als de moeder van Senn en Noa-Quinn, maar vanaf 

dit schooljaar ben ik ook de juf van groep 8. Mijn naam is Melanie Arkes, ik ben 

39 jaar oud en woon in Slagharen. Ik ben er sowieso op maandag tot en met 

donderdag. Op vrijdag wissel ik af met juf Chantal.  

Vorig jaar werkte ik op het voortgezet onderwijs, namelijk De Nieuwe Veste 

Hardenberg. Hier heb ik ruim twaalf jaar met veel plezier gewerkt als docent 

Nederlands. Ik hoop op De Kwinkslag net zo'n fijne werkplek te vinden. Door de 

collega's en leerlingen ben ik met een warm hart ontvangen, dus ik heb al een 

fijne start gehad hier op school.  

In mijn vrije tijd ben ik fanatiek in twirlen en paardrijden. Twirlen (gooien met een stokkie) doe ik nu 

vooral als trainster en paardrijden ben ik nog volop aan het leren. Ik ben ook vaak op pad met Noa-
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Quinn en haar pony. Ik woon samen met Herman en samen vinden we het leuk om voetbal (EMMS1) te 

kijken en vieren we graag carnaval. We hebben één huisdier, namelijk onze kat Nacho.  

Als jullie nog meer willen weten, stel gerust een vraag of meerdere vragen! 

Tot ziens, 

Melanie Arkes 

We mogen Robin verwelkomen als Onderwijs Assistent: 
 
Hallo allemaal, 
 
Jullie kennen mij waarschijnlijk al, mijn naam is Robin Nijenhuis, ik ben 22 jaar 
oud en woon in Hardenberg. 
Ik heb hier vorig jaar mijn opleiding voor onderwijsassistent mogen halen en 
mag nu verder als onderwijsassistent. 
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met voetbal en sport, dat doe ik erg graag. 
Mijn werkdagen zijn: woensdag, donderdag en vrijdag, en ik zal voornamelijk 
kinderen van de bovenbouw begeleiden.  
 

Groetjes Robin 

 

Ook meester Sven (gymleerkracht) stelt zich hieronder voor: 
Hallo, 
Hierbij het tekstje: 
Hallo, Ik ben Sven Wesselink, ik ben 26 jaar en kom uit Dedemsvaart. Sinds vorig 
jaar ben ik fulltime werkzaam bij Sportservice Groep en via hun ben ik de 
gymlessen komen verzorgen op de Kwinkslag op de vrijdag. Ik heb hier veel zin 
in en hoop er met de leerlingen een mooi jaar van te kunnen maken. 
 
Groet, Sven Wesselink 
 

En natuurlijk ook onze nieuwe directeur: 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Leuk dat ik me op deze manier alvast even kort kan voorstellen. 

Ik ben Mark de Witte, 54 jaar en woon nu nog in Deventer maar over 2 weken 
in Olst. Ik ben getrouwd met Loes en trotse vader van 3 kinderen, Veron, 
Sander en Isa.  

Na een loopbaan van ruim 30 jaar in de marketing- en communicatiewereld (ik 
heb onder andere zelf 12 jaar een eigen marketing- en communicatiebureau 
gehad), heb ik de switch naar het onderwijs gemaakt. Ik heb de opleiding 
Schoolleider Vakbekwaam aan de KPZ in Zwolle gevolgd en na het behalen van 
mijn diploma ben ik Schoolleider geworden van de Compaan, een rooms 
katholieke basisschool met 2 locaties in Almelo. En sinds 1 september nu dus Schoolleider van de 
Kwinkslag. 
 
Ik houd van kunst, cultuur, reizen, steden bezoeken, Formule 1, concerten bezoeken en koken. 
Samenwerken doe ik graag. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Leiderschap heeft mijns 
inziens alles te maken met liefde voor het vak.  Ik kijk dan ook uit naar een fijne samenwerking met u! 
Hartelijke groet, 
Mark de Witte 
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IB 
Sinds 1 augustus heb ik de taak van ib’er overgenomen van juf Anneke. Een bekend gezicht in een 
nieuwe rol op de Kwinkslag. 
Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag als ib’er en op vrijdag ben ik de juf van groep 8.  
Als jullie vragen of zorgen hebben, nodig ik jullie uit om een afspraak met mij te maken. Dit kan via de 
leerkracht, parro, telefonisch via school of via de mail: ib.kwinkslag@catent.nl  
 
Tot ziens,  
Chantal Visscher  
 

 
E-MAILADRESSEN  
Groep 1/2A:   k.vanhamersveld@catent.nl en m.schottert@catent.nl    
Groep 1/2B:    r.habers@catent.nl    
Groep 3:    atb.smit@catent.nl en k.vanhamersveld@catent.nl    
Groep 4:    p.hermes@catent.nl en m.meijerink@catent.nl    
Groep 5:   m.kemp@catent.nl en m.bernardus@catent.nl  
Groep 6:     e.stoeten@catent.nl  
Groep 7:     m.bernardus@catent.nl en a.jansen@catent.nl 
Groep 8:   c.visscher@catent.nl en m.arkes@catent.nl  
Leerkracht Ondersteuner:  a.steenhuis@catent.nl  
Onderwijs Assistent:   h.twisk@catent.nl en r.nijenhuis@catent.nl  
Intern Begeleider:   ib.kwinkslag@catent.nl  
Directeur en administratie:  directie.kwinkslag@catent.nl  
 
 

GYMROOSTER  

Hieronder het rooster van de gymlessen. 

We verwachten van alle kinderen goed schoeisel en goed zittende gymkleding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 13.15-14.00 Beide groepen 1/2  Eigen leerkrachten 

Dinsdag 8.30-9.15 uur Groep 5  Eigen leerkracht 

 9.15-10.00 uur Groep 6  Juf Manon 

 10.15-11.00 uur Aug-jan: groep 1/2a 
Jan-juli: groep 1/2b 

Eigen leerkracht 

 11.00-11.45 uur Groep 4 Eigen leerkracht 

 11.45- 12.30 uur Groep 3 Eigen leerkracht  
12.45-13.30 uur Groep 8   Juf Ageeth 

 13.30-14.15 uur Groep 7 Eigen leerkracht 

Vrijdag  8.30-9.15 uur Groep 4 Vakdocent: Sven Wesselink  

 9.15-10.00 uur Groep 5 Vakdocent: Sven Wesselink 

 10.15-11.00 uur Aug-jan: groep 1/2b 
Jan-juli: groep 1/2a 

Vakdocent: Sven Wesselink  

 11.00-11.45 uur Groep 3 Vakdocent: Sven Wesselink 

 12.00- 12.45 uur Groep 8 Vakdocent: Sven Wesselink 

 12.45-13.30 uur Groep 6 Vakdocent: Sven Wesselink 

 13.30-14.15 uur Groep 7 Vakdocent: Sven Wesselink 
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MUZIEK 
Ook dit jaar mogen we u melden dat we een vakdocent muziek hebben. Iedere maandag komt meester 
Rico muziek geven in de klas.  
 
GEZONDE SCHOOL 
Vanaf aanstaande maandag begint het schoolfruit weer.  
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen een stuk fruit van school, op dinsdag en 
woensdag zijn dit hele stukken groente of fruit en op donderdag een proefportie. Gelieve op de 
donderdag zelf nog wat extra groente of fruit mee te nemen van huis. Op maandag en op vrijdag moet 
er sowieso groente of fruit meegenomen worden van huis, gezien het schoolfruit er dan nog niet is. Het 
schoolfruit wordt zo snel mogelijk elke week doorgegeven, zodat u weet wat er die dag wordt gegeten 
op school.   
 We zien deze week dat bijna alle kinderen gezonde tussendoortjes en lunchboxen meekrijgen. Ook de 
traktaties worden steeds gezonder, vooral nu ze gelukkig niet meer voorverpakt hoeven te zijn. De 
traktatie voor de juffen mag hetzelfde zijn als wat de kinderen krijgen, wij willen ook graag een gezonde 
leefstijl aanhouden. Wil je graag de juffen trakteren, dan is een gezonde traktatie met bijvoorbeeld 
groente of fruit natuurlijk welkom.   

VERLOFAANVRAAG (d.m.v. het aanvraagformulier verlof) 
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie? 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u 
de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een 
schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten 
de schoolvakanties 
Vrij buiten de schoolvakanties 
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op 
vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met 
piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor 
verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen (verlofformulier is aan te vragen op 
school) 
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie 
gaat doen. 
De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op 
vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis 
zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen. 
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind 
maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties 
om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar. 
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties 
Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 
U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; 
het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 
het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 
U onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een 
schoolvakantie. 
U kunt deze aanvraag met het aanvraagformulier slechts 1 keer per schooljaar doen. 
Vrij voor bijzondere omstandigheden 
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke 
familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de 
leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school
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Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 
schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, 
moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 
Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur 
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u 
schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.  
 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE:  1. TREFWOORD 

  2.JOGGEM MOVES  

  

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan aan om uw 

kind in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen. 



 

   Inspirators voor betekenisvol onderwijs – Trefwoord Ouderbrief – thema Zoektocht 

Zoektocht 

Ouderbrief bij Trefwoord 

thema 1-2 (12-30 sept. 2022) 

 

Met Trefwoord werken de kinderen drie weken aan het thema ‘Zoektocht’.  

Het leven krijg je niet op een bordje aangereikt… elke dag is een zoektocht. Hoe 

zou het leven zijn als alles zo gevonden was en alles op zijn plek? Oersaai? Of toch wel fijn? 

 

Het leven is een zoektocht 

Kinderen zijn van nature op zoek, met hun kleine handjes overal, klimmen uit de box, wegrijden 

op de fiets… u maakt het mee. Ze stuiten vast ook op vragen of uitdagingen die niet in één keer 

opgelost kunnen worden. Huilend komend ze bij je. Soms stuiten ze op hun eigen grenzen, 

soms op de grenzen van het leven. Als opa er niet meer is, vind je niet zomaar een nieuwe opa. 

Als je voetbal niet leuk vindt of het niet kunt, dan begint de zoektocht naar wat beter bij je past. 

En soms zijn de vragen zo groot dat je pas na lang zoeken een (voorlopig) antwoord vindt. 

 

Van verhalen over zoektochten… 

In bijbelverhalen en verhalen uit andere tradities vind je volop 

zoekers. De kinderen volgen in deze periode de boeiende zoektocht 

van Abraham. Waar Abraham leeft kan hij ‘het’ niet echt vinden. 

Dan hoort hij Gods stem en begint zijn grote zoektocht.  

Een ander verhaal vertelt over Parcival op zijn ‘zoektocht naar de 

heilige Graal’. De jongste kinderen horen over de zoektocht van 

prinses Rina op zoek naar de schat. 

 

… naar verhalen van de kinderen 

Vanuit deze verhalen komen de kinderen bij hun eigen zoektochten 

en hun eigen verhalen. Ze analyseren de zoektocht ook, om te 

leren hoe je tot een goede weg of oplossing komt komen.  

Zo ontdekken ze verschillende fases in een zoektocht… van handen 

in het haar tot handen uit de mouwen, van vallen tot opstaan… het 

hoort er allemaal bij.  

Zo gaat het ook bij Abraham, die onderweg bv. zo stom is om te 

zeggen dat Sara zijn zus is, in plaats van zijn vrouw.  

 

Zoektocht geslaagd!? 

Wanneer is een zoektocht geslaagd? Als je je weggelopen poes gevonden hebt, ben je 

geslaagd. Maar bij grote vragen zullen het vaak toch voorlopige antwoorden zijn. Of misschien 

heb je iets anders gevonden of ontdekt dat je eerst helemaal niet zocht. 

Onze zoektocht in de klas is geslaagd als de kinderen bij hun persoonlijke zoektocht komen… 

over wat ze willen worden of over waar ze blij van worden. Als ze zien hoe ver ze al zijn op hun 

zoektocht. Als ze weten dat keuzes daarbij horen en dat er belangrijke plaatsen of mensen zijn 

die je kunnen helpen. Ze zullen ook ontdekken dat de twijfel altijd weer kan toeslaan, ook als je 

het ‘gevonden’ hebt. Dat willen we hen laten ontdekken bij deze ‘Zoektocht’.  

 



Joggem	Moves	is	een	laagdrempelig	sportaanbod	waarbij
wordt	gewerkt	in	activiteitenblokken	van	4	weken.	Hierin
krijgen	de	kinderen	onder	leiding	van	een	vaste	lesgever
leuke,	uitdagende	en	veilige	beweegactiviteiten	aangeboden
(passend	bij	de	sociale-	en	motorische	vaardigheden).	Bij
deze	sportieve	activiteiten	worden	kinderen	gestimuleerd	om
te	ontdekken	wat	ze	allemaal	kunnen,	succeservaringen	op	te
doen	en	aan	hun	zelfvertrouwen,	fitheid	en	zelfredzaamheid	te
werken.	Zo	kunnen	zij	zich	ontwikkelen	tot	kleine	multisporters
die	steeds	weer	nieuwe	stappen	durven	te	zetten	en	met	een
positief	zelfbeeld	de	wereld	ontdekken.	Plezier	staat	tijdens
Joggem	Moves	altijd	bovenaan.

Joggem	Moves	is	meer	dan	bewegen.	Door	uw	kind	hieraan	mee	te	laten	doen,	biedt	u
uw	kind	de	start	van	een	leven	lang	gezond	bewegen.	Dit	is	niet	alleen	wat	wij	zeggen,
maar	ook	door	wetenschap	bewezen	is.	Kinderen	die	veelzijdig	bewegen:

krijgen	meer	zelfvertrouwen,	meer	creativiteit	en	hebben	meer	plezier.
hebben	minder	kans	op	(erge)	blessures.
kunnen	beter	omgaan	met	tegenslagen.
ontwikkelen	een	fitter	brein,	waardoor	zij	zich	beter	kunnen	concentreren	en	sneller
kunnen	leren.

	

Voor	wie	is	Joggem	Moves?
Alle	basisschoolkinderen	in	de	gemeente	Hardenberg	die	tussen	de	4	en	6	jaar	oud	zijn
kunnen	meedoen	aan	Joggem	Moves.
	

Kosten
Voor	deelname	aan	een	blok	van	4	lessen	zijn	de	kosten	€	5,-.	Dit	is	inclusief	het
sportshirt.	Lees	hier	verderop	meer	over.

Wanneer	uw	kind	dit	schooljaar	gaat	deelnemen	aan	één
van	de	Joggem	Moves	activiteitenblokken	ontvangt	uw
kind	een	mooi	sportshirt	met	ons	Gewoon	Actief	logo	erop
van	ons	cadeau.	Er	kan	gekozen	worden	uit	3

verschillende	kleuren	zoals	afgebeeld.	Op	het	inschijfformulier	kunt	u	de	gewenste	kleur
en	de	maat		aan	ons	doorgeven.

Het	is	belangrijk	om	dagelijks	en	tijdens	of	na	inspanning
genoeg	te	drinken.	Geef	uw	kind	een	leuke	drinkfles	met
water	mee,	zodat	er	tijdens	de	pauze	of	na	de	training
even	lekker	bijgetankt	kan	worden.

Drinkt	uw	kind	niet	zo	graag	water,	‘pimp’	het	water	dan
met	muntblaadjes,	komkommer,	aardbei,	schijfje
sinaasappel	of	tijm	om	de	smaak	lekkerder	te	maken.

Nieuw	sportaanbod	4-6	jarigen Bekijk	de	webversie

het	nieuwe	sportaanbod	voor	4-6	jarigen

In	het	aankomende	schooljaar	gaat	het	nieuwe	beweegprogramma	Joggem	Moves
van	start.	Dit	sportaanbod	is	speciaal	voor	kinderen	van	4-6	jaar	met	als	missie	dat
kinderen	op	vroege	leeftijd	veelzijdig	leren	bewegen	en	al	kennis	maken	met	de
verschillende	sport-	en	beweegactiviteiten	die	er	in	de	buurt	zijn.

Wat	is	Joggem	Moves?

Meer	informatie	en	aanmelden

Locaties	van	Joggem	Moves
Gedurende	het	schooljaar	wordt	Joggem	Moves	elke	keer	in	een	andere	plaats	in	de
gemeente	Hardenberg	aangeboden.	De	lessen	van	elk	blok	worden	op	een
woensdagmiddag	van	14.00-15.00	en	15.00-16.00	uur	gegeven	en	staan	onder	leiding
van	een	vaste	lesgever.	Per	les	is	er	plek	voor	maximaal	20	kinderen.
	

Overzicht	locatie	+	data
Lesdata Lestijden Locatie

21-9-2022
28-9-2022
5-10-2022
12-10-2022

14.00-15.00	uur
of
15.00-16.00	uur

Sporthal	de	Beek
Hondsdraf	38
7772	LX	Hardenberg

9-11-2022
16-11-2022
23-11-2022
30-11-2022

14.00-15.00	uur
of
15.00-16.00	uur

Gymzaal	Balkbrug
Molenweg	20a
7707	CD	Balkburg

1-2-2023
8-2-2023
15-2-2023
22-2-2023

14.00-15.00	uur
of
15.00-16.00	uur

Gymzaal	Kloosterhaar
Sportstraat	1a
7694	BA	Kloosterhaar

29-3-2023
5-4-2023
12-4-2023
19-4-2023

14.00-15.00	uur
of
15.00-16.00	uur

Sporthal	Noorderslag
Turflaan	1
7776	BJ	Slagharen

17-5-2023
24-5-2023
31-5-2023
7-6-2023

14.00-15.00	uur
of
15.00-16.00	uur

Gymzaal	Hazenbos
Rembrandtstraat	33
7771	XE	Hardenberg

Meer	informatie	en	aanmelden

Gratis	sportshirt	bij	deelname

Website	Gewoon	Actief

Overzicht	sport-	&
beweegaanbieders
Op	onze	website	van	Gewoon	Actief	is
een	overzicht	te	vinden	van	alle	sport-
en	beweegaanbieders	in	de	gemeente
Hardenberg.	Onder	de	tegel	"Sport-	en
beweegaanbieders"	zijn	deze	te	vinden.
Handig	als	u	op	zoek	bent	naar	een
sport.

Graag	houden	wij	samen	met	u	deze
informatie	zo	actueel	mogelijk.	Zou	uons
daarom	willen	meedelen	wanneer	er
informatie	ontbreekt	of	niet	klopt?
Dit	kunnen	jullie	doorgeven	via
gewoonactief@hardenberg.nl.

Overzicht	aanbieders

Overzicht	activiteiten
Naast	Joggem	Moves	zijn	er	nog	veel
meer	sport-	beweegactiviteiten	te	doen
in	de	gemeente	Hardenberg.	Dit	is
zichtbaar	op	de	website	van	Gewoon
Actief	onder	de	tegel	"activiteiten".	U
vind	daar	bijvoorbeeld	ook	activiteiten
die	in	de	Nationale	Sportweek	2022
worden	georganiseerd.

Het	aanmelden	voor	activiteiten	kan
gedaan	worden	via	onze	website.

Neem	contact	met	ons	op	als	u	meer
informatie	wilt	of	vragen	heeft.
gewoonactief@hardenberg.nl.

Overzicht	activiteiten

Gewoon	Gezond	tip	-	water	drinken

Met	Gewoon	Actief	&	Gewoon	Gezond	werkt	Team	Sport	en	Accommodaties	van	de	gemeente
Hardenberg	aan	een	actieve	en	gezonde	omgeving	voor	jong	en	oud.

Gemeente	Hardenberg
Team	Sport	&
Accommodaties

www.gewoonactief.nl
www.gewoongezond.info

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	je	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kun	je	je	hier	afmelden.

Je	kan	ook	jouw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voeg	je	gewoonactief@hardenberg.nl	toe	aan	jouw	adresboek.
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