
 

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurt-

sportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl. 

 

Het team van Spel& bestaat uit Bram, Evelien, Mariella, Marloes, Nick, Patricia en Willem  

De stagiaires voor dit schooljaar zijn  Bram, Jari, Job, Jonathan en Thijmen  

Een andere nieuwsbrief dan normaal. Maar misschien toch aar-

dig om wel iets van ons te horen. Voor alle kinderen een kort 

berichtje van ons. 

Hopeljk kunnen we elkaar snel weer zien! 
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Ik kan niet gaan knutselen 
met  jullie. Maar mis-
schien kunnen jullie zelf 
een knikkerbaan gaan 
maken? Op youtube staan 
veel voorbeelden, van 
papier, lego, en in het 
zand buiten. En je kunt 
ook luisteren naar een 
vervolgverhaal op inter-
net: HUISARREST 

De gymlessen gaan de 
komende weken helaas 
niet door, maar wist je 
dat je zelf ook veel leuke 
en sportieve spellen kan 
spelen? Kijk maar op onze 
Facebook/Instagram! Ik 
ben straks benieuwd wat 
jullie allemaal gedaan 
hebben!! 
  

Nu wij jullie niet in de 
gymzaal kunnen zien wer-
ken wij vanuit thuis aan 
nieuwe gymlessen en 
sportevenementen. Later 
halen we alle verloren 
sport uurtjes weer in. 
Ik mis jullie wel hoor! 
Misschien kunnen we 
vrienden worden op face-
book?  
@combinatiefunctionaris 
marloes 

Helaas zet het Coronavi-
rus een streep door veel 
dagelijkse activiteiten 
zoals de lessen op school, 
maar ook activiteiten bij 
je sportvereniging. En 
vast en zeker nog vele 
meer. Toch blijven wij 
jullie graag volgen via 
Social Media, jullie ons 
ook? Vind ons via Face-
book en Instagram, tot 
daar! 

Heel jammer dat we de 
Sjors sportief activiteiten 
niet door kunnen laten 
gaan! Door het corona-
virus moet je vooral heel 
goed op jezelf letten. 
Wil je ons wel blijven vol-
gen kijk dan op onze face-
book en instagram pagi-
na’s. 

Ook al zit je nu thuis, 
bewegen is belangrijk en 
houd je fit! Elke dag 
zullen jullie via school 
een filmpje van ons 
ontvangen. Doen jullie 
met ons mee? Wij 
zouden het super leuk 
vinden als jullie filmpjes 
maken en deze op onze 
social media plaatsen. 

https://www.youtube.com/results?search_query=knikkerbaan+zelf+maken
http://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/

