Terugblik januari/februari 2018
Cluster Bal- en Denksporten
- Er start een nieuwe vrouwentak bij American Football. Op 7 april is de eerste clinic om
meiden/dames geïnteresseerd te krijgen voor deze gave sport.
- Leerlingen van het OVC hebben clinics gevolgd bij Buitenhout MHC (hockey). Deze clinics zijn
goed ontvangen en krijgen een vervolg.
- Zo’n 40 kinderen namen deel aan de voetbalclinics die wij elke vrijdagmiddag in Tussen de
Vaarten, samen met het ROC, aanboden.
- Samen met de dam-, schaak- en dartvereniging hebben we een gave denksportactiviteit
georganiseerd in buurtcentrum Kolkzicht.
Cluster Triathlon en Side Events, en Meet the Parents
- In aanloop naar de Nederlandse
Kampioenschappen ballroom dansen hebben we
kinderen uit Almere Poort danslessen
aangeboden en dit afgesloten met een
minicompetitie: de Cha Cha Cup.
- Er is een aantal leuke AKT lessen verzorgd met
een knipoog naar de triathlonsport. De eerste
lessen triathlon staan gepland in maart. Dit ter
promotie van de basisscholen-mini-triathlon op
zaterdag 26 mei.
- Onze collega’s die mee gaan doen aan de Business Relay hebben drie zwemtrainingen
gevolgd, verzorgd door onze collega Angelique: Top 3 zit er zeker in ;0)
Cluster Racketsporten
- Tafeltennis is populair: op 6 basisscholen zijn tafeltennislessen verzorgd, samen met de
Tafeltennisvereniging Almere.
Cluster Gymnastiek/Turnen en Freerunning
- Deze periode waren er clinics Freerunning op het BHC en tijdens Peuter/kleutergym. Ook
tijdens de studiedag van De Vuurvogel konden leerlingen een les volgen van deze bijzondere
vorm van bewegen.
Cluster Watersport
- Tijdens de voorjaarsvakantie kon er in samenwerking met Sail Today indoor kennis gemaakt
worden met zeilen op het Piraten- en Prinsessenfestival van de Droomspeelbus in het
Topsportcentrum.
Cluster Outdoor
- De piraten en prinsessen dag!! Leuke dag met een leuk bootcamp/atletiekparcours in de trant
van een Piratenparcours!!

Cluster Aangepast Sporten
- Met de KNVB en de Combinatiefunctionaris Balsporten en Combinatiefunctionaris Aangepast
Sporten zijn gesprekken geweest met als doel het G-voetbal in Almere een impuls te geven:
binnenkort meer informatie hierover!
- In een samenwerking met verschillende collega’s en Anton Spaan van Super COOL!, wordt
de cursus Leider Sportieve Recreatie niveau 1 gegeven voor mensen met een licht
verstandelijke beperking, zodat zij ingezet kunnen worden als assistent/vrijwilliger bij sport- en
spelactiviteiten, bijvoorbeeld bij het sportaanbod van Super COOL! Op de introductie avond
waren 14 potentiële cursisten aanwezig, waarvan zich er direct al 12 hebben ingeschreven!
- Door tussenkomst van combinatiefunctionaris Jolanda Gudde is een aantal ROC stagiaires
aan de slag gegaan bij Triade en Super COOL! en verzorgt een agogie studente voor haar
kerntaak sportlessen voor een jongen met een beperking. Een studente Docent Dans geeft
dansclinics in het speciaal onderwijs en koppelt daar een onderzoek aan naar de effecten van
dans op kinderen met gedragsproblematiek.
- Op uitnodiging van NOC*NSF is een netwerkbijeenkomst van regionale coördinatoren
aangepast sporten bezocht tijdens het ABN/AMRO (rolstoel)tennis toernooi. Goed om
ervaringen te kunnen delen met coördinatoren uit andere steden.
- In samenwerking met de scholen Olivijn/Aventurijn heeft De Schoor als hoofdaanvrager een
sportimpuls aanvraag gedaan voor sport/beweegaanbod voor mensen met een ernstige
meervoudige beperking.
- In januari is het naschoolse AKT aanbod uitgebreid met de pilot SportXtra op verschillende
speciaal onderwijs scholen.
Gezonde Sportvereniging
- Er is er met een aantal verenigingen een afspraak gemaakt om de mogelijkheden te
bespreken. Over het algemeen wordt het programma positief ontvangen. LTV Almere en de
Almeerse Hockeyclub gaan al actief met het programma aan de slag.
Buurtsportcoach Haven
- In Almere Haven is er veel aanbod voor bewegen georganiseerd. Van activiteiten voor de
jongste doelgroep vanaf 2 jaar tot de senioren onder ons. De Droomspeelbus komt maar liefst
5 keer per week langs in Almere Haven. De Droomspeelbus biedt Peuter & Kleutergym,
Pauzesport en naschoolse sport & spelactiviteiten op meerdere locaties in Haven.
- In de voorjaarsvakantie zijn er twee sportdagen georganiseerd in samenwerking met
Slimfysio, Combinatie Functionarissen en De Droomspeelbus. Waar over twee dagen
ongeveer 350 kinderen hebben gesport. Met o.a. frisbee, voetbal, budo, levend mario, ipssysteem, gladiatorgame, pannakooi en nog veel meer…
- Na de voorjaarsvakantie zijn de Buurtsportclubs Bal- en Zaalsporten begonnen.
Buurtsportcoach Poort
- Voorjaarsvakantie activiteit in Almere Poort goed bezocht, ruim 100 deelnemende kinderen.
Kinderen konden lasergamen, knutselen, dansen en klimmen en klauteren.
- Buurtsportclub Karate voor het eerst georganiseerd in Almere-Poort
- Deelnemers zaalvoetbal gestegen nadat de activiteit gratis wordt aangeboden bij de
sterrenschool.
Buurtsportcoach Stad Oost
- In januari zijn wij gestart met een “Koersbal activiteit” voor senioren in het buurtlokaal Filmwijk,
n.a.v. een aanvraag vanuit Samen Sterk Budget. Hiermee kon een koersbalset worden
aangeschaft en ging deze activiteit van gestart met hulp van de Buurtsportcoaches. Op dit
moment zijn er tussen de 10-12 deelnemers wekelijks aan het koersballen.

