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Basisschool De
Letterdoes
gaat uit van de
maximale
opbrengst voor
ieder kind,
binnen een
professionele
cultuur. Doet
dit graag in
samenwerking
met alle partners in Maastricht en
omstreken.
Sleutelwoorden zijn daarbij
ontmoeten en
verbinden. De
combinatie
functionaris
onderwijs &
sport fungeert
hier als spin in
het web van
netwerk op
gebied van
sport en gezondheid.
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Lerend scoren slaat brug
tussen onderwijs en sport.
22 Scholen van MosaLira en
MVV Maastricht zijn een
samenwerkingsprogramma
van drie jaar aangegaan. Op
16 dec. Jl vond de officiële
aftrap plaats. Voorafgaand
aan de wedstrijd MVV—Den
Bosch speelden de voetbaltalentjes van MosaLira een
rondo op het veld, als aftrap
van deze sportieve samenwerking. Overgrote meerderheid van de deelnemende
scholen was vertegenwoordigd en namen de convenantbordjes in ontvangst.
(*) Met Lerend scoren wil
MVV Maastricht een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling
van leerlingen in het Maastrichtse onderwijs. De club
fungeert als inspirerende
leeromgeving. De
deelnemende
scholen
zullen zich
met allerhande activiteiten
binden aan
de Maastrichtse
club. Zo
zullen de
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bovenbouwleerlingen gratis
een thuiswedstrijd mogen
bezoeken. Maar ook gaan de
spelers van het eerste elftal
gastlessen geven op de scholen in het kader van onder
meer fair play.
Leerlingen brenge een bezoekje aan een training van
MVV Maastricht en ze krijgen een kijkje achter de
schermen. Zo kunnen ze
met eigen ogen zien wat er
allemaal komt kijken bij het
runnen van een voetbalbedrijf.
Alle activiteiten hebben een
leerzaam karakter en tevens
een duidelijke link met sport.
Met deze samenwerking
wordt de meerwaarde van
Offciele aftrap
‘Lerend Scoren’

het programma duidelijk;
Lerend scoren koppelt
‘leerzaam’ op een creatieve
manier aan ‘leuk’ , wat weer
bijdraagt aan de effectiviteit
van het leerproces.
Lerend scoren is daarmee
een investering in de Maastrichtse jeugd in de breedste
zin van het woord en kan
alleen maar winnaars opleveren.
(* weekendgezet, MVV special)

Meer informatie:
Dave Huntjens (lid College van
Bestuur van MosaLira).
Maurice Olivers
(verantwoordelijk voor de
maatschappelijke portefeuille
van MVV Maastricht).
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School & voetbal KNVB
Met het project school &
voetbal heeft de KNVB afgelopen jaren geïnvesteerd om
het voetballen onder de jeugd
een flinke boost te geven.
Door het realiseren van een
goede samenwerking tussen
de school en de voetbalvereniging kunnen leerlingen ervaren hoe leuk het is om te
voetballen.
Een trajekt School & voetbal
bestaat over het algemeen uit
drie fases:
Fase 1:De voetbalvereniging
in de buurt verzorgt met een
eigen trainer en een KNVB
trainer een aantal weken kennismakingslessen op de nabijgelegen (basis)school. Waarbij
een mix van techniekonderdelen en partijtje spelen wordt
aangeboden. Hierbij ligt de

focus op groep 3 t/m 8.
Fase 2:
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na schooltijd terug
te komen voor de voetballessen na schooltijd. Deze deelname is gratis en wordt eveneens verzorgd door de trainer
van de vereniging samen met
de trainer van de KNVB.
Fase 3:
Leerlingen die nog meer willen, kunnen tenslotte nog een
aantal keer gratis komen trainen bij de vereniging.
Op deze manier wordt sportstimulering zo eenvoudig
mogelijk gemaakt en is het
voor de leerlingen een prima
kans om te ontdekken welke
sport echt bij ze past. De
KNVB wil op deze manier

verenigingen helpen om duurzame relaties met onderwijsinstellingen op te bouwen en
blijvend ‘schoolactief’ te worden/zijn.
KNVB heeft een lesmap ontwikkelt, welke een stappenplan bevat, begeleidende lesbeschrijvingen, uitleg van spelvormen,etc.
Projecten in Maastricht:
RAPID * basisschool De Letterdoes, de Regenboog, de
Poort.
RKVCL * basisschool ‘t Spoor
VV Standaard * basisschool
Markus en ‘t Palet

‘We krijgen
voetballes’:
Mix van techniek
en partijtje
spelen.

RKSV RAPID ‘schoolactief’
Voetbalvereniging RAPID
heeft het project school &
voetbal bij basisschool De
Letterdoes gedraaid.
En met succes, na schooltijd
werd er flink gevoetbald op
het Cruyff Court in Maastricht Oost.
Een unieke locatie om een
dergelijk project te draaien.
De animo onder de leerlingen
was groot, ook in de derde
fase hebben diverse leerlingen
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de trainingen op de locatie
van de vereniging bijgewoond.
Waarvan een aantal leerlingen
ook daadwerkelijk lid zijn
geworden van de vereniging.
Voor dit schooljaar staat een
vervolg gepland.
Ouders waarvoor het financieel een probleem is om hun
kind te laten sporten bij een
vereniging stimuleert de
school om gebruik te maken

van het Jeugdsportfonds. De
school treedt op als intermediair en kan de gezinnen aanmelden.
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Dagarrangementen sport

Basisschool De Letterdoes en
basisschool ‘t Spoor maken deel
uit van het dagarrangementen
aanbod. Op beide scholen wordt
gedurende het schooljaar naschoolse activiteiten georganiseerd
waar leerlingen zich voor een klein

bedrag voor kunnen
opgeven. Sport vormt
daarvan een belangrijk
onderdeel.
Kin ball
Leerlingen van beide
scholen hebben afgelopen twee schooljaren
kennis mogen maken
van een breed scala
aan sportieve activiteiten.
Zumba, judo, karate, muay thai,
volleybal, extra gymles, voetbal,
atletiek, etc.
Er wordt altijd gestreefd naar een
zo divers mogelijk aanbod, voor
ieder wat wils. Ook wordt er

gekeken naar het
aanbod per leeftijd.
Zo zijn er de teamsporten voor de
bovenbouw en stoeispelen voor de onderbouw.
Voor meer informatie:
Patrick van de Weijer
coördinator dagarrangementen
p.vandeweijer@mosalira.nl

Kung Fu

Leerlijn: ‘doelspelen’
De leerlijn touwklimmen staat
deze periode centraal tijdens de
lessen bewegingsonderwijs van
basisschool De Letterdoes.
Het chaosdoelenspel kent een
doorgaande lijn:
Groep 1-2:
Probeer aan de overkant de blokjes om te rollen en probeer de
ballen aan je eigen kant tegen te
houden.

Groep 3-4:
Probeer je eigen doel te verdedigen (doelpunt is wisselen met de
wachter) en een doelpunt te scoren aan de overkant.
Groep 5-6:
Verdedig samen de vijf pilonnen en
probeer bij de andere partij twee
blokjes van de pilon te gooien.

Probeer allemaal het eigen doel te
verdedigen (doelpunt is wisselen
met de wachter) en te scoren aan
de overkant.

Groep 7-8:

FONTYS: POLO-studenten
POLO-studenten volgen een
HBO-opleiding aan de Fontys
Sittard (vanaf sept. 2012 in Eindhoven). Deze studenten worden
opgeleid tot vakdocent bewegingsonderwijs. Veel studenten zien we
na hun afstuderen terug in het
voortgezet onderwijs, maar ook
voor vacatures van een combinatie
-functionaris kunnen deze studenten na hun opleiding in aanmerking komen.

Basisschool De Letterdoes
biedt een stageplaats aan voor
deze studenten waarbij er een
mix is in uitvoering en coördinatie.
Tot aan het einde van dit
schooljaar zullen er twee POLO
-studenten aan De Letterdoes
verbonden zijn.
3e jaars: Pascal Beenkens.
4e jaars: Ruud van Breemen.

POLO studenten verzorgen de sportdag
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Basisschool De Letterdoes
Old Hickoryplein 100
6224 AZ Maastricht
www.deletterdoes-bs.nl

In de volgende nieuwsbrief, onder andere:
Nationale Sportweek 2012
Jeugdsportfonds Maastricht
Gezondheidsbevordering: “smaaklessen”
Basisschool De Letterdoes en basisschool ‘t Spoor maken
deel uit van onderwijsstichting MosaLira. De scholen zijn
gelegen in Maastricht Noordoost. Leerlingen die de school
bezoeken komen overwegend uit de wijken: Wijkerpoort,
Witte Vrouwenveld, Limmel en Nazareth (de zogenaamde
prioriteitswijken).
Basisschool De Letterdoes heeft als profilering sportactief
voor basisschool ’t Spoor locatie Limmel is dat natuur &
techniek en locatie Nazareth heeft cultuur als profilering.

“Van A tot Z gezond”

Voor meer informatie over deze
nieuwsbrief of andere zaken op gebied
van sport en gezondheid, neemt u
contact op met::
Herma Westenberg
combinatie functionaris onderwijs en
sport
h.westenberg@mosalira.nl
06– 27 85 08 00

Van A tot Z: “P van pauzes”
Basisschool De Letterdoes is gelegen aan het Old Hickoryplein in de
wijk Wyckerpoort. Dit plein is een
aantal jaar geleden geheel nieuw
ingericht en biedt nu diverse sportfaciliteiten. Het Cruyff court springt
als eerste in het oog, maar ook de
speeltuin, basketbal-plein, volleybalpalen, omliggende verharde paden
en het podium in het midden zorgen
voor uitstekende sport– en spelmogelijkheden!
De gemeente Maastricht organiseert
bijvoorbeeld jaarlijks op dit plein de
Cruyff court voorrondes.
MVV Maastricht is er bijvoorbeeld
iedere woensdagmiddag te vinden;
kinderen uit de buurt kunnen dan
een balletje trappen met hun favo-

Cruyff Court Maastricht Oost.

riete voetballers. Tijdens schooluren
wordt het plein als speelplaats voor
de leerlingen van De Letterdoes
gebruikt. Het Cruyff Court is daarbij
favoriet! Verschillende leerlingen van
De Letterdoes hebben hun voetbaltalenten laten zien op het Court en
maken nu zelfs deel uit van de Jeugdselectie bij MVV.
De sportstudenten die stage lopen

bij De Letterdoes worden ingezet
om het sport en spel bij de leerlingen nog eens extra te stimuleren.
Natuurlijk wordt er samen voetbal
gespeeld, maar ook andere sporten
worden gestimuleerd: basketbal,
hockey en varianten op balspelen.
De beleving van sporten en bewegen
staat centraal, meedoen is belangrijker dan winnen.

