De opening
Op 6 september was het dan eindelijk zover. De officiële start van
Sport-BSO Teamplayers. De kinderen kwamen uit het splinternieuwe
schoolgebouw gestormd om ons te vertellen dat ze er zin in hadden! Ze
mochten zelf de spits afbijten door het rode lint door te knippen. Daarna
stond er voor iedereen een glaasje (kinder) champagne klaar en kregen ze
een heerlijke fruitspies.
Tijdens de BSO dagen hebben we de kinderen kennis laten maken met
verschillende sporten. Zo hebben we al getennist, gevoetbald en gehockeyd.
Het viel ons op dat de kinderen vaak weer uitkeken naar het spel
verstoppertje. Bij het ophalen kregen we dan de vraag: ‘’Gaan we vandaag
weer verstoppertje doen?’’ Geheime bunkers en verschillende schuilplaatsen
kwamen eraan te pas en het spel verstoppertje werd iets dat vast op de
agenda stond.
Bij Sport-BSO Teamplayers vinden we het belangrijk om breed
inzetbaar te zijn op het gebied van sport. Iedere dinsdag en donderdag
zijn we daarom op de scholen te vinden, om in de pauze de tussen
schoolse opvang te verzorgen. We bieden de kinderen dan een
sportactiviteit aan op de Groene Long naast het schoolgebouw.
Daarnaast ondersteunen we iedere donderdagochtend de leerkracht
bij de gymlessen op de Toermalijn. Het is leuk om
te zien dat steeds meer kinderen ons gaan
herkennen en andersom.
Een paar weken terug was het dan eindelijk weer kermis in Bavel. Dit
hebben wij uiteraard niet aan ons voorbij laten gaan. Na een picknick
zijn we samen met de kinderen naar de kermis gegaan. Alle attracties
kwamen voorbij en de kinderen vonden het fantastisch. Uiteraard kon
op deze dag de popcorn en suikerspin niet ontbreken!
Inmiddels staat er weer een tof nieuw evenement op de agenda. In de herfstvakantie, op 29
september, staat de Urban Sportdag op het programma (zie volgende pagina). Een dag
waarop kinderen kennis maken met sporten als freerunnen, skaten, BMX’en en nog veel
meer. Inschrijven kan via www.teamplayersbavel.nl.
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