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Kids Academy
Leerlingen uit groep 3 t/m 5 kunnen zich inschrijven voor
de Kids Academy. In het schooljaar 2017-2018 kunnen ze
o.a. kennis maken met de populaire sporten Freerunning,
Handbal en Tennis! Daarnaast hebben we dit jaar ook
Streetball opgenomen in het programma! Drie tegen drie
basketbal is altijd populair geweest, maar sinds bekend
werd dat deze vorm van basketbal een Olympische sport
wordt is het in een stroomversnelling gekomen.
Voor de leerlingen die minder affiniteit hebben met sport
hebben
we
natuurlijk
ook
weer
een
naschools
cultuuraanbod met o.a. Music World, Pimp Your Fashion en
Mad Science! Bij Mad Science maken kinderen kennis met
de wetenschap. Zo gaan ze op ontdekkingstocht naar de
binnenkant van de aarde en maken ze zelf een chemische
vulkaan!
Deze lessen worden op dinsdagmiddag tussen 16.00 - 17.00 uur voornamelijk op het
Were
Di
aangeboden.
Inschrijven voor blok 1 is vanaf nu mogelijk via www.valkenswaard.nl/sport. Uiterlijk 31
oktober moet je inschrijving voor blok 1 binnen zijn.
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Were Di Junior Academy
Karten, Snowboarden, Vloggen en nog veel meer andere
activiteiten bij het naschoolse sport- en cultuuraanbod van
de gemeente Valkenswaard! Ook in het nieuwe schooljaar
kunnen de leerlingen uit groep 6 t/m 8 van de twaalf
basisscholen in de gemeente kennis maken met een divers
naschools aanbod.
Leerlingen kunnen zich inschrijven voor JUMP XL, Master
Chef Kids, Karten, Wielrennen, BMX, Vloggen en nog veel
meer andere naschoolse activiteiten.
Deze lessen worden op donderdagmiddag tussen 16.00 17.00 uur voornamelijk op het Were Di aangeboden.
Inschrijven voor blok 1 is vanaf nu mogelijk via
www.valkenswaard.nl/sport. Uiterlijk 28 september moet je
inschrijving voor blok 1 binnen zijn.

Alle kinderen doen mee in Valkenswaard!
Kunnen uw kinderen niet meedoen aan de Kids- of Junior Academy?
Dan kunnen wij u helpen.
Voor wie?
Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar in gezinnen met een kleine beurs.
Dit betekent een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau. Wij zorgen ervoor
dat uw kind toch mee kan doen met sport, cultuur en schoolactiviteiten.
Vergoeding
Dit doen we door het vergoeden van de contributie van vereniging, sportkleding,
muziekles, schoolreisje etc. Voor sport geldt een maximale vergoeding van € 225, - per
jaar. Voor cultuur geldt een maximale vergoeding van € 450, - per jaar. U ontvangt
deze vergoedingen niet zelf. De betalingen gaan rechtstreeks aan de verenigingen, de
scholen of de leveranciers van sportkleding.
Aanvraag indienen
U kunt een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Valkenswaard e.o..
Leergeld kijkt met u samen naar een aanvraag voor sport-, cultuur- of
schoolactiviteiten. De sport- en cultuuraanvragen dient zij namens u in bij
Jeugdsportfonds Brabant of Jeugdcultuurfonds Brabant. De aanvragen voor
schoolactiviteiten handelt zij zelf af. U hoeft zich dus niet bij verschillende organisaties
te melden.
U kunt Leergeld benaderen:
Website: www.leergeld.nl/valkenswaard
E-mail: leergeldvalkenswaard@outlook.com
Tel: 0643005735 (direct bereikbaar dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur)
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Nationale Sportweek: “Tour du Sport”
Van 9 t/m 17 september vindt de Nationale
Sportweek plaats. De Nationale Sportweek is een
initiatief van NOC*NSF, met als doel om sporten en
bewegen te promoten.
Als Sportief Valkenswaard staan we natuurlijk
achter dit initiatief en helpen we lokale sport- en
beweegaanbieders graag om zichzelf en hun
activiteiten te promoten.
Op zondag 17 september tussen 10 en 13 uur
organiseert Sportief Valkenswaard daarom een
sportieve
fietstocht:
‘Tour
du
Sport’
door
Valkenswaard.
Sportief Valkenswaard stippelt hiervoor een fietstocht uit, langs lokale sport- en
beweegaanbieders. De Valkenswaardse jeugd (t/m 12 jaar) kan alleen of samen met
familie of vriend(inn)en een ronde maken langs de deelnemende verenigingen.
Aldaar kunnen zij middels een clinic op sportieve wijze kennis maken met de vereniging
en diens sportaanbod. Door deelnemende verenigingen te bezoeken, kunnen kinderen
letters verzamelen. Voor kinderen die alle letters hebben gevonden en het woord
hebben geraden kunnen een sportief presentje ophalen bij Sportief Valkenswaard.

Schooljudo
In de afgelopen schooljaren
hebben kinderen uit de groepen
3 en 4 van verschillende
basisscholen kennis gemaakt
met het project Schooljudo. Dit
bleek een groot succes te zijn!
De sportconsulenten hebben
vele
enthousiaste
reacties
mogen
ontvangen
van
ouder(s)/verzorger(s),
leerkrachten en de kinderen
zelf. Er is dan ook besloten om
er in de komende schooljaren
een mooi vervolg aan te geven.
We starten in oktober met de
eerste lessen!
Schooljudo is een 6-weeks programma tijdens schooltijd, waarbij kinderen zich
motorisch, maar juist ook sociaal ontwikkelen. Bij schooljudo staan zeven waarden
centraal: respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en
plezier. Plezier is een heel belangrijke waarde die we via de Entertrainer, zo heet de
gediplomeerde judoleraar, extra aandacht geven. Het mooie is dat de Entertrainer deze
waarden niet alleen overbrengt, maar dat de waarden ook op de judopakken zijn
gedrukt. Zo hebben de kinderen 6 weken lang op de judomat letterlijk de waarden in
hun handen tijdens het stoeien. Na 6 weken plus een afsluitende clinic kunnen de
kinderen kiezen om na schooltijd nog een aantal weken judolessen te volgen en
mogelijk lid te worden. Gebeurt dit niet, dan hebben zij wel ‘Skills for Life’ meegekregen
waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.
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Anti-Pestproject
In samenwerking met Stichting Halt, Sportief Valkenswaard van de gemeente en het
jongerenwerk van Cordaad Welzijn is er eind 2015 een pilot uitgevoerd over het
onderwerp Pesten. Deze pilot is uitgevoerd bij groep 7 op basisschool Agnetendal. Na de
positieve evaluatie met de belanghebbenden is besloten om dit project in het afgelopen
schooljaar ook bij andere groepen 7 in de gemeente Valkenswaard aan te bieden. Na
een succesvol jaar willen we dit mooie en leerzame project voortzetten.
Het Anti-Pestproject
Door middel van diverse werkvormen zal er op een speelse manier worden ingegaan op
het onderwerp pesten. De kinderen worden hierbij actief betrokken en handvatten
worden gegeven om pesten en groepsdruk tegen te gaan. Graag leggen we ook de
nadruk op het spelenderwijs ervaren dat het fijn is om dingen samen te doen.
Tijdsbesteding project
De gastles duurt in totaal 2 ½ uur. Na een uur zal er een korte pauze zijn, zodat
vervolgens de concentratie weer optimaal is. De bedoeling is dat het project net na de
herfstvakantie start (in de maand november).
De gastlessen vinden in de klas en gymzaal of schoolplein plaats. Aan dit project zijn
geen extra kosten verbonden.

Valkenswaard ACTIEF!
Als Sportief Valkenswaard willen we de sport- en beweegaanbieders binnen onze
gemeente zo goed mogelijk faciliteren. Vanaf september 2017 gaan we starten met het
project ‘Valkenswaard ACTIEF!’. Binnen dit project werken we samen met lokale
organisaties op wijkniveau aan een vitaler Valkenswaard.
Aanleiding
De gemeente Valkenswaard kent een rijk sport- en beweegaanbod. Als Sportief
Valkenswaard juichen we dit vanzelfsprekend toe. Naast dat sporten leuk en gezond is,
bevordert het namelijk vitaliteit, welzijn, kwaliteit van leven en sociale cohesie.
Binnen onze gemeentegrenzen zijn tal van organisaties actief op het gebied van sporten bewegen. Hierbij gaat het niet alleen om de sportverenigingen, maar ook om tal
van gymclubs, sportscholen, fysiotherapeuten, zorg- en welzijnsinstellingen.
Tegelijkertijd merken we dat het voor deze organisaties steeds lastiger wordt om hun
beweegactiviteiten
aan
te
blijven
bieden.
Zo
heeft
geen
enkele Valkenswaardse basisschool nog een vakleerkracht bewegingsonderwijs, hebben
verenigingen het steeds lastiger om leden en vrijwilligers te vinden en bewegen ouderen
door de toenemende druk binnen de zorgsector vaak te weinig.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Sportief Valkenswaard (de projectorganisatie) wil organisaties die onze inwoners laten
sporten en bewegen optimaal ondersteunen. Een goede samenwerking is hierbij
essentieel. Dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het project Valkenswaard
ACTIEF!
Om deze ondersteuning vorm te geven, is er een partnership gesloten
met Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Met ingang van het seizoen 2017-2018
(september 2017 t/m juni 2018) zullen ruim 50 studenten van de opleiding
Sportkunde ingezet worden binnen de gemeente Valkenswaard.

www.valkenswaard.nl/sport
Gemeente Valkenswaard
@sportvwaard

