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Met papa/mama een balletje opgooien
Met het sportprogramma Ballschule biedt kinderen in de leeftijd tot vier jaar
de kans ervaringen op te doen met spelmaterialen en ballen in een veilige
omgeving. Het verbetert hun waarneming en de daarbij horende onderdelen
van het bewegen, denk hierbij aan klimmen, klauteren, glijden, rollen
enzovoort. Maar dat doen zij niet alleen: een ouder, grootouder of oppas biedt
daar waar nodig, en op aangeven van de docent, een helpende hand. Samen
sporten: dat is pas gezellig! En in die sfeer zal de motorische ontwikkeling van
uw dreumes vooruit gaan.

Balspelen Heeze

De lessen Kind & Oudergym vinden
plaats op zaterdag ochtend 9.00
uur in de gymzaal aan de
Spoorstraat 11 te Heeze. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden voor een gratis proefles
kan hier.

Voor 2017 hebben we de volgende
data in Heeze vastgesteld:
16, 23 en 30 september

Balspelen Best

Een succesvolle samenwerking
krijgt vervolg: Basisschool De Kiezel
en Sport&Co hebben voor het
tweede jaar de handen ineen
geslagen. In schooljaar 2017/2018
doorlopen alle kinderen in de
groepen 1 t/m 4 doorlopen een
reeks lessen vanuit het programma
Ballschule. Een programma waarin
docenten kinderen met spel, sport
en plezier in beweging brengen,
wat voor de kinderen mogelijk tot
een succesvolle start in de diverse
balspelen leidt.

7, 14 en 21 oktober
4, 11, 18 en 25 november

Kijk ook eens op onze website.

Minitoernooien  speelfeest regio Eindhoven
Op zaterdag 7 oktober jl. organiseerden we voor de 8e keer een spelochtend in
Eindhoven. Deze spelochtenden werden in samenwerkingen uitgevoerd, onder
andere met THW Tijgers, PSV Handbal en HCG. Daarbij laten wij ons
leiden door de volgende visie:
Als spelen ook leren is, dan hoort dat vooral thuis in de leeftijdscategorie
van 0 tot 12/13 jaar.
Kinderen spelen en leren in eigen tempo, op eigen niveau en met
aangepast, uitdagend materiaal.
Zelf uitproberen gaat voor inslijpen en eindeloos herhalen.

Iedereen mag op zijn eigen niveau meedoen.
28 oktober Geldrop
Het eerstvolgende speelfeest staat gepland op
zaterdag 28 oktober 2017 in Geldrop.
Aanmelden: dat kan hier.
Na aanmelding sturen wij je een bevestiging over het tijdstip en de locatie.

Nieuwe lessen in Best

Wie: Sport&Co in samenwerking met THW Tijgers
Wat: Doelspelen (spelvormen waarin het doel is een punt te scoren), leeftijd 68
jaar
Waar: Gymzaal De Kiezel, Zwijsenstraat 85 te Best (ingang Msgr. Diepenstraat)
Wanneer: donderdag, 17.30 uur
Meld je hier aan voor een gratis proefles.

De trainer getraind
Op 9 en 10 september jl. hebben Hanna en
Rosanne, twee van onze trainers, een tweetal
opleidingsdagen gevolgd bij de oprichters van
Ballschule Heidelberg. Op 25 en 26 november zijn
Michel en Bas aan de beurt.

Verrassende opbouw van de lessen
Yana Berkers, student Fontys Hogeschool Fysiotherapie:
"Ik ben gaan deelnemen aan Sport&Co omdat het mij super leuk
leek om met kinderen te werken en het leek me erg leerzaam
aangezien je dingen aan kinderen heel anders moet uitleggen
dan hoe je dat bij volwassenen doet. Ook lijkt het me zelf leuk om
te specialiseren in kinderfysiotherapeut en dan leer je dus al veel
van het lesgeven.
Mijn ervaringen in de eerste 3 weken dat ik heb meegedaan
waren erg positief! De kinderen zijn super lief en ik vind het heel
leuk om erbij te zijn en mee te mogen doen. Wat mij verraste
was dat de kinderen erg goed luisterden, ook naar mij. Dat
vond ik erg leuk en ik was aangenaam verrast. Ook hoe de lessen zijn opgebouwd vind ik verrassend,
er zit een veel diepere gedachte achter de oefeningen en dat was mij nooit eerder opgevallen. Erg
fascinerend.
Het motto: "Wanneer je valt, sta je weer op en ga je door zodat er aan het einde van de les iets goeds
over wordt gezegd")
Kortom, het was een goede beslissing om in te gaan op de uitvraag van Hanna namens Sport&Co!"
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