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ZOU JIJ DE
OUDERCOMMISSIE
WILLEN KOMEN
VERSTERKEN? STUUR
DAN EEN MAIL NAAR
INFO@SPORTSTUIF.NL

WARM WEER! DENK
ERAAN OM VEEL
WATER TE DRINKEN
EN JEZELF IN TE
SMEREN IN DE ZON!

TEAM SPORTSTUIF
WENST IEDEREEN
ALVAST EEN HELE
FIJNE
ZOMERVAKANTIE!

SPORTSTUIF IS
GEOPEND OP
MAANDAG, DINSDAG,
DONDERDAG EN
VRIJDAG

SPORTSTUIF
Hulp gezocht:
Dit jaar hebben Wilfred van Heugten en Marc Scheepers helaas afscheid
genomen van de oudercommissie van Sportstuif. Na enkele jaren in de
oudercommissie te hebben gezeten willen ze nu het stokje overdragen
omdat hun kinderen te groot en oud werden voor Sportstuif.
Zou jij Sportstuif willen helpen en lid willen worden van de
oudercommissie? Laat het dan graag even weten door een mail te sturen
naar info@sportstuif.nl.

Onlangs heeft
Sportstuif weer een
nieuw springkussen
aangeschaft. Ditmaal is
er gekozen voor een
stormbaan voor
kinderen.

Alvast bedankt!

Congres Korein Kinderplein
Op zaterdag 20 juni is er een congres georganiseerd voor medewerkers van Korein Kinderplein in
het Evoluon in Eindhoven. Op dit congres waren ongeveer 700 medewerkers van Korein
aanwezig. Zij hebben allerlei workshops gevolgd over activiteiten bij de buitenschoolse opvang.
Sportstuif heeft ook zes workshops verzorgd voor de medewerkers. We hebben ze laten zien hoe
leuk en simpel je eigenlijk sport- en spelactiviteiten kan aanbieden op de buitenschoolse opvang.
Zelfs met heel weinig materiaal kan je leuke activiteiten verzinnen!
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Inspectierapport
Onlangs heeft de GGD een onaangekondigd
inspectierapport uitgevoerd op Sportstuif Asten. Wij
hebben wederom een groene kaart gekregen! Hier zijn
we natuurlijk weer erg trots op.
Het verslag is te vinden op de site van Sportstuif:
www.sportstuif.nl --> sportstuif asten --> wie zijn wij -> inspectierapporten.

Bram en Wendy
Wendy heeft onlangs afscheid genomen van Sportstuif
vanwege nieuw werk dichterbij huis. Gelukkig hebben
we snel weer een leuke buurtsportcoach kunnen
vinden! Bram van den Eerembeemt zal het team van
Sportstuif komen versterken. Hieronder stelt hij zich
voor:

Interview:
Hoe heet je?
Baer Bakker
Hoe oud ben je?
6 jaar
Welke school en klas zit je?
Deken van hout in groep 2 en na de
vakantie ga ik naar groep 3!
Hoe heet je juffrouw of meester?
Ik zit pas net op de school en ben het
even vergeten.

Hallo allemaal,

Op welke dag(en) kom je naar
Sportstuif?
Vandaag, dus op dinsdag. We hebben
vandaag heel de dag feest gehad van
meester Hans. Omdat hij weggaat bij
de Deken van Hout.

Mijn naam is Bram van den Eerenbeemt en ik ben 27
jaar. Ik ben geboren en getogen in Asten waar ik nu
nog steeds woon. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de
Calo te Zwolle.

Wat vind je het leukste aan Sportstuif?
Wat we nu doen, spelen met water en
andere waterspelletjes

Op dinsdag, woensdag en donderdag verzorg ik de
gymlessen op de Deken van Hout school en de
Bonifatiusschool. Naast mijn werkzaamheden bij
Sportstuif, werk ik ook bij ‘’Bij Willem’’. De
sportwinkel in Asten.
Mijn hobby’s zijn voetballen bij NWC en trompet
spelen bij Jong Nederland. Ook ga ik graag skiën, een
rondje fietsen op de renfiets of een balletje slaan op de
golfbaan.
Een andere grote hobby van mij is carnaval vieren. Dit
doe ik dan ook met veel plezier als lid van de raad van
11 van de Klot.
Elke dag geniet ik er
weer van om lekker
actief bezig te zijn
met de kinderen.
Bewegen is niet
alleen heel erg
belangrijk maar
bovendien ook erg
leuk!

Wat vind je minder leuk aan Sportstuif?
Als er een kindje boos op mij is.
Welke sport doe jij en welk team zit je?
Op judo zat ik eerst, maar nu ben ik
daarmee gestopt. Van zwemmen heb ik
al diploma A en B. Welke sport ik later
wil doen weet ik nog niet. Oh nu weet ik
het weer, met een stok over de sloot
springen en dan zo hoog mogelijk in de
stok klimmen. Dat heb ik een keer bij
Willem Wever gezien.
Wat is je nieuws van de dag?
Er waren vandaag allemaal optredens
op school voor meester Hans. Ik heb
geen optreden gegeven maar alleen
gekeken.
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Teken
Het komt wel eens voor dat wij in de bossen activiteiten gaan doen. Controleer
regelmatig de kinderen op tekenbeten. De laatste tijd zijn ze weer veel
aanwezig in Nederland!

Woensdagmiddagactiveiten succesvol
Sinds april gaat de woensdagmiddagactiviteit erg hard. Er komen wekelijks tussen de 15 en 20
kinderen sport- en spelactiviteiten spelen! Daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op.
Wil jij ook naar de woensdagmiddagactiviteit meld je dan aan bij sjors@sportstuif.nl.

Bezetting PM-ers BSO 2015-2016
Maandag: Sjors en Monique
Dinsdag: Sjors, Bram en Sanne
Donderdag: Sjors, Bram en Michelle
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