Laat kinderen
met plezier
bewegen!

WWW.SPORTENCO.NL

KANT-EN-KLAAR-SPELKAARTEN
De pedagogische medewerkers én de
kinderen kunnen meteen de spelkaarten
gebruiken. De spelregels staan in
Jip-en-Janneke-taal en de materialen
staan in kleurrijke plaatjes afgebeeld.
Iedere spelkaart kun je aanpassen aan
de groepsgrootte en het groepsniveau.
De materialen zijn zorgvuldig uitgekozen; de ballen zijn kindvriendelijk
en de pylonen van zacht plastic. De
Sport&Spel Box laat iedereen kinderlijk
eenvoudig bewegen en ontdekken.

KINDEREN ONTDEKKEN ZELF
HUN FAVORIETE SPORT
Plezier, samenwerken, motoriek
ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen,
energie kwijtraken… de spelkaarten
bieden alles voor de vorming van een
kind. Het wedstrijdelement is laag en
spelvreugde vormt het hart van iedere
spelvorm. En tijdens de spelletjes maken
de kinderen kennis met allerlei sporten:
badminton, basketbal, handbal, volleybal….De sporten zijn simpel te herkennen in de spelvormen. Ieder kind kan
zo ongedwongen zelf ontdekken welke
sport het leuk vindt.

KIND EN PEDAGOOG CENTRAAL
De spelkaarten zijn ontworpen naar de
wensen van de pedagogisch medewerker
en de kinderen. Sport&Co ontwikkelt de
spelkaarten namelijk samen met BSO
Korein. Daardoor staat het perspectief
van de pedagogisch medewerker en het
plezier van het kind centraal. Dus geen
moeilijke trainersoefeningen en geen
moeilijke trainerstaal. En Sport&Co biedt
graag begeleiding aan. Of je net begint
met bewegingsonderwijs of super sportief
bent, de Sport&Spel Box gebruiken is
kinderspel!

Meer informatie:
WWW.SPORTENCO.NL

Sportblessure- en begeleidingscentrum.
Begeleiding door sporters voor sporters.

VAN EILANDTIKKERTJE TOT DE CHINESE MUUR
Als je de Ratten en Raven volgt spoel je vanzelf aan op
Eilandtikkertje. Daar ga je gezellig met de Voetjes van de
Vloer en sprint je met een Estafetteslalom naar het Rolspel.
Vervolgens verzamel je met het Smokkelspel veel ballen
die je kunt Wegbrengen of Ophalen. Slimmeriken bewaren de ballen, want wie weet kun je die gebruiken als je
de Chinese Muur bouwt…. Deze en andere sport-en spelavonturen kun je eenvoudig beleven! Hoe? Met de vele
spelkaarten uit de Sport&Spel Box!
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Sportblessure- en begeleidingscentrum.
Begeleiding door sporters voor sporters.
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Sport&Contactgegevens
Heb je vragen aan Sport&Co?
Wil je graag onze collega worden?
Of wil je jouw innovatieve idee lanceren?
Neem contact met ons op:
Stichting Sport&Community
e-mail: informatie@sportenco.nl
internet: www.sportenco.nl
twitter: @Sportenco

FOLLOW UP YOUR SPORT&SPEL BOX!
Yonex Kids Games, Be a Basketball STAR, Streethandball en
Cool Moves Volley…De Badmintonbond, Basketbalbond,
Handbalbond en Volleybalbond hebben fantastische sporten spelactiviteiten die aansluiten op de spelkaarten uit de
Sport&SpelBox. Kijk voor meer info op: www.badminton.nl,
www.basketball.nl, www.handbal.nl en www.volleybal.nl.

