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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. We wensen u alvast een fijn 

weekend. Deze week is er niet zoveel te melden, 

maar het is toch goed dat u op de hoogte blijft. 

 

Agenda 

 

Er staan geen bijzonderheden op de agenda.  

 

Mededelingen 

 

Rapportgesprekken 

U heeft de opgave briefjes voor de 

rapportgesprekken al ontvangen, of u ontvangt 

die vandaag. De gesprekken vinden plaats op 

maandag 4 en dinsdag 5 februari. De 

rapportgesprekken zien wij niet als vrijblijvend: we 

verwachten alle ouders op gesprek, zodat u weer 

op de hoogte bent van hoe uw kind het op school 

doet en wij weer op de hoogte zijn van hoe uw 

kind het thuis doet. 

 

Sneeuw 

Heerlijk… die sneeuw. Voor veel van onze 

kinderen is dit inderdaad fijn. Toch vindt niet 

iedereen het fijn. We hebben afgesproken dat 

kinderen niet op het hele plein mogen gooien met 

sneeuwballen: alleen op het voetbal gedeelte. 

Als het blijft vriezen, gaan we het gooien helemaal 

verbieden: dat lijkt ons veiliger. 

Aanwezigheid Jantienus 

Af en toe krijg ik signalen dat ouders het lastig 

vinden mij te spreken of te vinden. Dat komt 

denk ik ook omdat ik vaak mijn deur van het 

kantoor dicht heb. Dat doe ik dan weer voor de 

koude tocht die via de buitendeur binnenkomt. 

Als er geen bordje op mijn deur zit (pictogram 

met rood kruis) dat ik niet gestoord mag 

worden, kunt u – als ik in mijn kantoor ben – 

gewoon bij mij binnenlopen. 

 

Sporten bij de sportschool 

 

Goedendag,  

Mijn naam is Levi Heijkamp en ik ben werkzaam 

als fitnessinstructeur bij team Energy Sport. 

Vanaf 13 februari 2019 wil ik op de 

woensdagmiddag lessen gaan verzorgen voor 

jongeren met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking. Dit wil ik 10 weken gaan 

doen om te kijken of het een succes is. Na die 

10 weken wil ik, als de leerlingen het leuk 

vonden en er genoeg animo is, het gaan 

uitbreiden tot meer lessen per week.  

Een les bestaat uit oefeningen met het eigen 

lichaam en andere fitness gerelateerde dingen 

zoals, gewichtsballen, fitness Bags enz. Het 

streven is om hiermee de mobiliteit van de 

leerlingen te kunnen verbeteren. Natuurlijk 

wordt er rekening gehouden met wat iemand 

wel of niet kan. Ook wil ik er voor zorgen dat het 

oefeningen zijn die leuk zijn om te doen. Dit 

kunnen bijvoorbeeld ook oefeningen zijn in een 



bepaalde spelvorm. De bedoeling is dat de les om 

half 2 begint en om half 3 eindigt. Voor de eerste 

10 lessen hoop ik minimaal 5 en maximaal 10 

kinderen te kunnen krijgen.  

De kosten zijn 10 euro per kind in totaal.  

Bij belangstelling graag aanmelden voor 1 

februari 2019 via info@energysport.nl  

Het adres van sportschool Energy Sport is 

Pascalweg 9a in Nunspeet 

 

Zelf heb ik een broer die altijd op De Wingerd 

heeft gezeten en die erg van sport houdt. Sporten 

doe ik ook vaak met hem. Ik weet dus hoe je 

iemand met een beperking op sportief vlak kan 

begeleiden. Ik hoop u hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Levi Heijkamp 
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