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Vooraf 

De afgelopen week hebben de 

rapportgesprekken plaatsgevonden en in 

groep 8 zijn alle adviesgesprekken 

afgerond. Er is de afgelopen weken hard 

gewerkt! We hebben, ondanks alle 

hectiek van ziektes en afscheid van 

collega’s, er met elkaar de schouders 

onder gezet zodat het onderwijs door kon 

gaan, waarvoor complimenten! Nu is het 

tijd om in de vakantie nieuwe energie op 

te doen. We wensen iedereen een goede 

vakantie toe en hopen de kinderen op 

maandag 27 februari vanaf 8.20 uur weer 

te zien.   

De aarde kent uw grote kracht.   
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.   
En ook de zee, zo woest en diep   
wordt stil voor U, die alles schiep.  
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik 
naar U.   
Door alles heen, door alles heen:   
U geeft rust.   
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik 
naar U.   
En U geeft rust in mij.  
https://youtu.be/sRyUXe5H0SM  
 

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.  

Themaweek 

De themaweek ‘God is erbij’, ligt achter 

ons. Naast luisteren naar Bijbelverhalen, 

zingen en prachtige verwerkingen maken, 

hebben we ook flessen verzameld. Na 

twee weken zaten dat zakken flink vol. 

Meneer Hans heeft alle flessen 

weggebracht en dit heeft -samen met de 

collecte in de kerk- het mooie bedrag van 

€761,65 opgebracht. Bedankt voor jullie 

inzet! We zorgen ervoor dat het geld 

gebruikt gaat worden voor hulp aan de 

vluchtelingen op de Griekse eilanden. 

Biddag  

Woensdag 8 

maart gaan we 

met de groepen 3-

8 naar de kerk 

omdat het dan 

biddag is. Het 

thema dit jaar is 

‘zien wat je niet 

ziet – maar wat er wél is’. Soms moet 

iemand je daar de ogen voor openen. 

Laten we bidden voor open ogen, zodat 

we zullen zien dat we op God kunnen 

vertrouwen voor alles wat we nodig 

hebben. U bent ook van harte welkom in 

deze dienst die om 9.00 uur begint en 

waarin ds. Van der Wind voorgaat.  

Afscheid juf Wilma 

Dinsdag 28 februari is de laatste werkdag 

van juf Wilma op De Bron. Omdat ze 

intern begeleider van de bovenbouw is 

gaat ze de bovenbouwgroepen langs om 

afscheid te nemen. U bent tussen 16.00-

17.00 uur uitgenodigd in de hal van 

school. Daarna gaat het team met elkaar 

een hapje eten. In de bijlage vindt u de 

uitnodiging en de vraag voor een bijdrage 

voor een afscheidscadeau. Hieronder vindt 

Nieuwsbrief 

Februari 2023 
 

 
‘’De Bron voor een goede basis’’ 

https://youtu.be/sRyUXe5H0SM
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u ook een QR code die u hiervoor kunt 

gebruiken.  

 

 

 

QR code bijdrage cadeau juf Wilma 

Loopbaanevent 

Op maandag 13 maart is er een 

loopbaanevent op De Bron. Drie jaar 

geleden hielden we ook open huis voor 

belangstellenden van buiten. Graag gaan 

we in gesprek met leerkrachten, 

onderwijsassistentes, zij-instromers enz. 

over de vacatures van dit moment en de 

mogelijkheden voor volgend jaar. Kent u 

mensen die goed bij ons zouden passen, 

maak ze dan gerust attent op het event. 

Zie voor meer informatie de bijlage.  

Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart doen we weer 

mee aan de Wereld Wijde Wiskunde 

Wedstrijd Kangoeroe. De W4Kangoeroe 

reken- en wiskundewedstrijd heeft als 

doel kinderen te laten ervaren dat 

wiskunde (en rekenen) heel leuk en 

uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn 

eigen niveau. Kinderen vanuit groep 3 tot 

en met 8 doen mee. En wie weet wint 

iemand een mooie prijs! 

Rapporten en 

groepsbespreking 

Er liggen een paar drukke weken achter 

ons. Eind januari zijn de Citotoetsen 

afgenomen. De leerkrachten hebben de 

rapporten geschreven. Deze week hebben 

de rapportgesprekken plaatsgevonden en 

kregen alle kinderen hun rapport mee naar 

huis! De leerkrachten hebben de 

resultaten van de methodetoetsen en 

Citotoetsen besproken tijdens de 

groepsbespreking met de Intern 

Begeleider. Na de vakantie worden de 

resultaten van de Citotoetsen besproken 

binnen het team zodat iedereen van elkaar 

weet hoe het loopt in de groepen en we 

van elkaar kunnen leren. 

Studiemiddag 22 maart 

Woensdagmiddag 22 maart vervolgen we 

als team onze scholing over Expliciete 

Directe Instructie (EDI). We krijgen tips en 

leren technieken voor de lessen. We zien 

de betrokkenheid van leerlingen hierdoor 

toenemen en leren vaardigheden die 

meteen ingezet kunnen worden.  

Fietsparcours groep 1-4 

Op woensdag 22 maart is er voor de 

kinderen van groep 1 tot en met 4 een 

fietsparcours op het schoolplein. We 

oefenen dan onze verkeerslessen in de 

praktijk. Neem deze morgen je fiets mee 

naar school.   

Kamp groep 8 

De week na de voorjaarsvakantie gaat 

groep 8 op kamp naar Loon op Zand. Juf 

Mirthe en meester Gerhard gaan met juf 

Wieneke en juf Mandalie en de kinderen 

mee. Juf Denise vervangt juf Mirthe op 

woensdag en donderdag. Meester Gijs 
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vervangt meester Gerhard van woensdag 

tot en met vrijdag.  

We wensen groep 8 een heel fijn kamp 

toe, dat zal vast goed komen!  

Start instroomgroep 4-

jarigen op 8 mei 

De instroomgroep begint niet op 3 april 

maar op 8 mei. Dit is na de meivakantie. 

Omdat we met minstens 5 kinderen een 

instroomgroep starten en het door 

omstandigheden in april maar 2-3 kinderen 

zijn starten we later. Juf Arja neemt met u 

contact op om wenmomenten af te 

spreken als uw kind vier jaar wordt.  

Verbouwing 

Er is groen licht gegeven om te gaan 

verbouwen op De Bron!  

Tijdens de eerste verbouwingsfase wordt 

er gewerkt aan uitbreiding van lokalen en 

spreekkamers.  

Van het computerlokaal worden 2 lokalen 

gemaakt. Hierin komen groep 3 en 4 te 

zitten.   

Het vrije lokaal naast groep 4 worden 3 

spreekkamers. Een gedeelte van de 

personeelskamer wordt directiekantoor. 

Het huidige directiekantoor wordt later 

een slaapplek voor de allerjongsten.   

Het is de bedoeling dat het 

schoolgedeelte voor de blauwe 

klapdeuren wordt gehuisvest. Groep 1 

krijgt een plekje in het huidige groep 3 

lokaal en het huidige groep 4 lokaal wordt 

het instroomlokaal. Aan de andere kant 

van de blauwe klapdeuren wordt het 

gebouw gebruikt voor BSO en 

kinderopvang.  

Wanneer er precies gestart gaat worden 

hoort u nog van ons. Naar verwachting zijn 

de werkzaamheden bij de start van het 

nieuwe schooljaar afgerond.  

Typecursus 

Op woensdagmiddag is er een typecursus 

gestart onder leiding van Ferry Bambacht:  

Wat een leuk stel kinderen zitten er in 
deze groep! Ze houden elkaar scherp, 

doen allemaal goed mee in de les en 
maken netjes iedere week de 

oefeningen.  
Bij een paar wilde het even niet vlotten 

maar door wat aanpassingen te doen in 
het programma (meer tijd geven voor een 

opdracht of meer foutjes mogen maken), 
gaat het met iedereen super goed.  

Na de vakantie zijn er nog 4 lesdagen en 
op 29 maart sluiten we af met het 

examen.  
Woensdag 5 april start er een nieuwe 

cursus. Voor aanmelding kunt u contact 

opnemen met Ferry Bambacht 06-

53451283. 

Dode hoek project groep 

5-8 

Op woensdag 29 

maart ontdekken 

de kinderen van 

groep 5 tot en met 

8 wat de dode 

hoek van een 

vrachtwagen is, wat de gevaren zijn van 

de dode hoek en hoe je daar als 

voetganger of fietser op een veilige 

manier mee om gaat in het verkeer. 
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Voorschool 

Wat hebben we de afgelopen weken hard 

gewerkt aan het thema Winter. Na heel 

veel knutselen, lezen en zingen hebben 

we zelfs een echte sneeuwpop in de klas 

gehad. Dat was super leuk. Eerst met z’n 

allen naar buiten om in de sneeuw te 

spelen en daarna de sneeuwpop die we 

gemaakt hadden mee naar binnen nemen. 

De sneeuwpop vond het een beetje te 

warm in de klas en begon te smelten. Dit 

konden we goed zien en zo hadden we 

weer wat geleerd. 

Het volgende thema waar we aan gaan 

werken is: Restaurant. 

We zijn benieuwd wat we allemaal gaan 

doen, maar het belooft een lekker thema 

te worden       

Bijlagen 

- Loopbaanevent 

- Naschools aanbod Spel& en 

verenigingen 

- Regeling tegemoetkoming zwemles 

- Afscheid juf Wilma 

- Nieuwsbrief SCOB 

 

Planning 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 

Februari  

20 t/m 24 

februari  

Voorjaarsvakantie  

28 februari Afscheid juf Wilma 

Maart  

1 t/m 3 maart  Kamp groep 8 

8 maart Biddag 

13 maart Loopbaanevent op De 

Bron 

15 maart Gebedsgroep 

15 maart Schoolviering 

16 maart Kangoeroewedstrijd 

20 maart Kamp Vugt groep 7 

en 8 

22 maart Fietsparcours groep 1 

t/m 4 

22 maart Studiemiddag team 

28 maart 14.00 uur ouders in 

de klas 

29 maart Schoolvoetbal groep 8 

29 maart Typecursus examen 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, Trudy van der Wal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 
Vooraf  
Zoals ieder jaar aan het begin van februari sturen wij u ook ditmaal onze nieuwsbrief toe. Zo onder-
houden wij vanuit de stichting het contact met de ouders van onze scholen. Natuurlijk zijn de scholen 
het eerste aanspreekpunt. Toch vinden wij het belangrijk dat er ook regelmatig een nieuwsbrief van-
uit het bestuur uitgaat. Wij hopen dat u die met plezier en belangstelling leest. 
 
 

Identiteitscommissies  
Vanuit de statuten van de SCOB wordt ouders de mogelijkheid geboden mee te denken en te spreken 
over de identiteit van de school. Als ouder van de school en inwoner van het dorp bent u zich als 
geen ander bewust van de identiteit en de couleur locale van beide. Wij hechten veel belang aan de 
identiteitscommissie (IC) als sparringpartner voor directie en team. Het advies van de IC is waardevol 
en wordt meegewogen in besluiten. 
 

  
 
Jaarlijks is er een bijeenkomst van bestuur, toezichthouders, directie en leden van de identiteitscom-
missies (IC). Dit zijn waardevolle ontmoetingen waar intensief wordt uitgewisseld op welke manier 
de IC op de scholen actief is. Leerzaam voor alle aanwezigen. Ieder neemt wel iets mee als aan-
dachtspunt voor de eigen situatie. Kent u de IC-leden van uw school? U vindt hun namen in de 
schoolgids/op de website van de school. 
 
 

Terug in de schoolbank  
Af en toe gaan juffen en meesters ook zelf even terug in de schoolbanken. Dat kan zijn voor een indi-
vidueel scholingstraject of voor een teamcursus op maat rond een specifiek veranderonderwerp op 
school. Dit schooljaar startten wij een nieuw initiatief met de SCOB-academie. Hierbinnen wordt na-
scholing aangeboden rond actuele thema’s. Leerkrachten kunnen daarop intekenen. De scholing 
wordt op één van de eigen scholen aangeboden: dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving. Daar-
naast biedt het alle ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling. 
 

 
Nieuwsbrief SCOB februari 2023 

 



      
 

 

 
Afgelopen oktober organiseerde de SCOB een centrale studiedag voor alle medewerkers. De dag  
kreeg als titel mee ‘All Inclusive’. Het ging over de ontwikkelingen die zijn ingezet om te komen tot  
steeds inclusiever onderwijs. Scholen doen meer en meer hun best om een passend aanbod te orga-
niseren voor ieder kind. Vaak is dit een aanbod voor de hele groep, steeds meer betreft dit ook een 
aanbod voor individuele leerlingen. 
 
Wij begonnen de dag met een centrale lezing, die werd verzorgd door dhr. Emiel van Doorn. Vervol-
gens waren er twee rondes met workshops waarop kon worden ingetekend. Het werd een boeiende 
en inspirerende dag die door de medewerkers werd gewaardeerd met een 7,4. 
 

  
 
 

Uw mening telt  
Afgelopen november werden tevredenheidspeilingen afgenomen onder ouders en leerlingen. De uit-
komsten dienen een tweeledig doel. Allereerst zijn ze bedoeld als input voor het nieuwe schoolplan 
waaraan de scholen op dit moment werken. Hierin worden de plannen en de doelen voor de ko-
mende 4 jaar geformuleerd. Aandachtspunten die u aanreikt worden daarin opgenomen. Daarnaast 
vinden scholen het natuurlijk ook gewoon leuk en leerzaam om te lezen hoe u over hen denkt. Hier-
onder zijn enkele onderdelen uit de peiling bij elkaar in een overzicht geplaatst. (Score van 1 tot 4.) 
 
Ouders 

 Bron Burcht Rank School 
md Bijbel 

Willem v 
Oranje 

Zaaier 

Pedagogisch Handelen 3,43 3,14 3,65 3,31 3,25 3,57 

Didactisch Handelen 3,37 3,21 3,59 3,51 3,32 3,69 

Schoolklimaat 3,27 3,01 3,54 3,17 3,20 3,53 

Zorg en begeleiding 3,18 2,96 3,31 3,20 3,06 3,54 

Gemiddeld 3,34 3,01 3,45 3,26 3,18 3,55 

Rapportcijfer 8,0 7,1 8,2 7,7 7,6 8,3 

 
Leerlingen 

 Bron Burcht Rank School 
md Bijbel 

Willem v 
Oranje 

Zaaier 

Pedagogisch Handelen 3,41 3,24 3,63 3,21 3,27 3,59 

Didactisch Handelen 3,42 3,38 3,75 3,22 3,38 3,60 

Schoolklimaat 3,13 2,97 3,39 2,81 3,00 3,42 

Zorg en begeleiding 3,35 3,18 3,63 3,16 3,26 3,50 

Gemiddeld 3,33 3,13 3,50 2,97 3,13 3,43 

Rapportcijfer 8,1 7,6 8,6 7,8 7,7 8,4 

 
 
 



      
 

 

 
Wij zijn blij met deze cijfers. Enerzijds laten die zien dat ouders en leerlingen de school waarderen en 
overwegend positief beoordelen. Anderzijds worden ook eerlijk verbeterpunten benoemd. Die zijn 
net zoveel waard. Daarmee kunnen wij aan de slag om school en onderwijs nog beter te maken. Har-
telijk dank voor uw en jullie reacties via de tevredenheidspeilingen. 
 
 

Strategisch beleidsplan  
Aan het begin van het schooljaar stelde het bestuur van de SCOB het nieuwe strategisch beleidsplan 
vast. Het bestrijkt de periode 2022-2026. In het beleidsplan worden de beleidsvoornemens en de 
doelen voor de komende jaar beschreven.  
 
Het plan kreeg de titel ‘Om het kind’ mee. Wij willen het kind centraal stellen in onze plannen en in 
ons handelen. Het gaat ons daarbij niet alleen om het geven van goed onderwijs. Wij helpen kin-
deren ook om uit te groeien tot evenwichtige persoonlijkheden. Wij bereiden hen voor om stevig in 
de schoenen te staan in de zich snel veranderende maatschappij. Wij moedigen hen aan hun ontvan-
gen talenten optimaal te ontplooien. 
 
Jezus zegt: 'Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet.' (Marcus 10:14) Wij geven ons on-
derwijs vanuit de verbondenheid met Hem, het Kind van Bethlehem. Dat is de meerwaarde van ons 
onderwijs. Ten diepste gaat het ons 'om het Kind.' 
 
De volledige tekst van het beleidsplan vindt u onder downloads op de website van de SCOB: 
www.scobommelerwaard.nl/downloads Voor alle medewerkers werd een visual gemaakt die de uit-
gangspunten en doelen in hoofdlijnen weergeeft. 
 

 
 
 
 

http://www.scobommelerwaard.nl/downloads


      
 

 

 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen  
U zag het waarschijnlijk al in de regionale pers of via social media; kinderen die in het schooljaar 
2023-2024   4 jaar worden en dus naar school komen, kunnen nu al worden aangemeld. Wij stellen 
die vroege aanmelding op prijs. Het helpt ons bij de personele planning en de groepsindeling. 
 
Kent u ouders met jonge kinderen in uw omgeving? Maak hen dan attent op de scholen van de SCOB.  
 
Van harte aanbevolen.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



      
 

 

 
De voorscholen van de SCKB                                                                            
Vier van onze scholen kennen een eigen voorschool, een voorziening voor peuters vanaf 2 jaar. Wij 
werken daarin samen met de Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard. Wij brengen deze 
voorscholen graag onder uw aandacht. U vindt ze in Hedel, Bruchem, Kerkwijk en Zuilichem. Ook in 
Nieuwaal hebben wij een voorschool, gevestigd in de basisschool. 
 

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard 
De SCKB beschikt over 5 prachtige kleinschalige voorscholen in de dorpskernen 
van Bruchem, Hedel, Kerkwijk, Zuilichem en Nieuwaal. De voorscholen zijn ge-
vestigd in het pand van de plaatselijke basisschool.  
 
In Hedel is ook een BSO locatie. 
 
Voorschool 
Vanaf 2 jaar mag uw kind naar de voorschool. Dat is niet alleen leuk en leerzaam maar ook een goede 
opstap naar de basisschool. 
 
De SCKB respecteert ieder kind zoals het is. Alle kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om 
door middel van een stimulerende ontwikkelomgeving te leren. Door te spelen, ontwikkelen 
kinderen zich in hun omgang met anderen. De SCKB  biedt kinderen een veilige en ver-
trouwde groepsomgeving, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan.  
 
Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn eigen manier. Het kind is hierbij steeds het uit-
gangspunt. Daarnaast streven wij naar een goede samenwerking met ouders .  
 
Op onze voorscholen werken wij samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn. Ook geven  
wij indien nodig VVE-ondersteuning.  
 
De pedagogisch medewerkers van de SCKB ondersteunen en begeleiden de kinderen in het 
eigen ontwikkelproces en zijn zich bewust van hun verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij 
gaan liefdevol met de kinderen om en benaderen kinderen positief. Ze kijken en luisteren 
goed naar het kind en leren de kinderen respectvolle omgangsvormen aan. Er wordt gewerkt 
vanuit christelijke normen en waarden, die bijdragen aan een liefdevolle en veilige sfeer bin-
nen onze locaties.  

Buitenschoolse opvang 
In Hedel heeft de SCKB een BSO locatie in de school De Zaaier. We zijn geopend op  
maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag. 
 
De SCKB voorziet kinderen na schooltijd van een veilige en ontspannende omgeving. Hier worden de 
verplichte schoolactiviteiten doorbroken door een omgeving te bieden waar ruimte is voor ontspan-
ning en plezier. De tijd dat de kinderen bij ons zijn, wordt gezien als ‘vrije tijd’.  
 
Het deelnemen aan georganiseerde activiteiten, zoals een spel of knutselwerk wordt dus niet ver-
plicht, maar wordt wel gestimuleerd. Er wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase waarin het 
kind zich bevindt. Aandacht voor de persoonlijke behoeften en de ontwikkeling van het kind staan 
hierbij centraal. 
 
Alle informatie is te vinden op onze website: www.sckb.nl 
 
De voorscholen zijn geopend in de ochtend. De BSO is open van 14.45 uur tot 18.00 uur. 
Kom eens gezellig langs!  



      
 

 

 
Voorschool Bruchem                     Voorschool Hedel 
Voorschool Kerkwijk                      Voorschool Nieuwaal 
Voorschool Zuilichem                    BSO Hedel 
 
Ieder kind is uniek en waardevol,  
iedereen is welkom, je mag zijn wie je bent! 
 
Voor meer informatie: 
info@sckb.nl 
 

Lenny van den Berg & Arina Struijk                                

 

 
 
De SCKB is op zoek naar nieuwe medewerkers en/of invalkrachten voor zowel de BSO als de voor-
scholen. Hebt u zelf belangstelling? Informeer via bovenstaand mailadres of bij de directeur van 
uw school. Kent u mensen in uw netwerk die wellicht in aanmerking komen – maak hen dan attent 
op deze vacatures. 

 
 
 

 



            

  

Afscheid van juf Wilma 

Omdat juf Wilma haar loopbaan in de zorg voort gaat zetten nemen 
we op D.V. 28 februari 2023 afscheid van haar. 
 
U bent tussen 16:00 – 17:00 uur van harte uitgenodigd in de hal van 
de school. 
 
Bij een afscheid hoort natuurlijk ook een cadeau. Het zou fijn zijn als 
uw kind een klein bedrag mee naar school mag nemen zodat we met 
elkaar een mooi cadeau voor de juf kunnen kopen. De kinderen van 
de bovenbouw zullen dit ’s ochtends aan haar geven omdat juf Wilma 
intern begeleider van de bovenbouw is. 
 
In de klas van uw kind staat een potje waar het geld ingeleverd mag 
worden. U kunt ook gebruik maken van onderstaande QR code om 
uw bijdrage over te maken. 

 
Alvast bedankt! 
 
Hartelijke groeten, 
Team De Bron 
 
 



 

 

Scan de QR-code om te betalen voor Bijdrage

afscheidscadeau juf Wilma.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 16 februari 2025.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RWv6W

stCQkWGYakFXhcLTQ

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RWv6WstCQkWGYakFXhcLTQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RWv6WstCQkWGYakFXhcLTQ


 

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 nieuwe jaar is weer gestart! Weet jij al wat je leuk vindt om te doen 

in je vrije tijd? Kijk eens rond op de website Bommelerwaardbeweegt.nl.  

Daar vind je heel veel verenigingen waar je lid van kunt worden. 

Het team van Spel& bestaat uit Alicia, Bas, Bram, Daan, Evelien, Mark, Marloes, Nick en Patricia. 

Onze stagiaires dit schooljaar zijn: Marit, Marvin,  Kevin, Sky en Tico.  

Nieuwsbrief 6  
februari 2023 

8e jaargang 

Naschools aanbod team Spel& en verenigingen 

Voor de naschoolse activiteiten schrijft u uw kind(eren) in via www.bommelerwaardbeweegt.nl. 

plaats activiteit leeftijd dag(en) tijd aanbieder prijs 

Aalst Vilten figuurtjes 8 t/m 12 jr wo 15 en 22 mrt 14:00-15:30 Spel&, Evelien 1,50 

Brakel Balspel& 9 t/m 12 jr 
ma 27 feb,  
6, 13 mrt 15:00-16:00  Spel&, Patricia 0,00 

Bruchem Grote Spell& 9 t/m 12 jr wo 8 en 15 mrt 15:30-16:30 Spel&, Daan 0,00 

Den Bosch Zwemmend Redden 8 t/m 12 jr vanaf di 28 feb 5x 19:30-20:15 Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch 15,00 

Zaltbommel Aikido 4 t/m 7 jr vr 3 of 10 mrt 16:30-17:15 Aikido school Ando 0,00 

Zaltbommel Aikido 8 t/m 12 jr vr 3 mrt 18:30-19:30 Aikido school Ando 0,00 

Zaltbommel Kleutergym 4 t/m 6 jr za 11 en 18 feb 08:30-09:15 GTV Argos 0,00 

Zaltbommel Balspelen 4 t/m 6 jr za 4 mrt 09:00-10:00 
Handbalvereniging Bomme-
lerwaard 0,00 

Zaltbommel Handbal 6 t/m 9 jr 
diverse  
woensdagen 18:00-19:00 

Handbalvereniging Bomme-
lerwaard 0,00 

Zaltbommel Handbal 10 t/m 12 jr 
diverse  
woensdagen 18:30-20:00 

Handbalvereniging Bomme-
lerwaard 0,00 

Zaltbommel Capoeira 6 t/m 12 jr wo 1 en 8 mrt 17:30-18:30 Instinto Capoeira 5,50 

Zuilichem Ren- en tikspel& 6 t/m 9 jr 
Di 28 feb,  
7, 14 mrt 14:45-15:45 Spel&, Alicia 0,00 

Zaltbommel 

"Bricks Challenge" - 
Spelenderwijs leren 
voor de lego-fans 6 t/m 12 jr vanaf vr 3 mrt 7x 15:00-16:15 3PBL 105,50 

Zaltbommel Turnen 10 t/m 12 jr di 14, 28 feb 19:00-20:00 GTV Argos 0,00 

Zaltbommel 

Bijeenkomst  
Jongeren  
Sportraad 11 t/m 12 jr di 14, 28 feb 18:30-19:30 Spel& 0,00 

Zaltbommel 

Voorjaarsvakantie  
activiteit SPORT  
Zaltbommel 4 t/m 12 jr do 23 feb 13:00-15:00 Spel& 1,00 

Zaltbommel 

voorjaarsvakantie  
activiteit creatief  
kralen vilten 4 t/m 12 jr do 23 feb zie website Spel& 1,00 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/


 

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. 

 

 

 

 

 
Weet je dat er ook veel aanbieders zijn waar je altijd een gratis proefles mag komen doen?  

Dan staat er op de website bij de activiteit “Wij nemen contact op na inschrijving” 

Dus zoek ook eens op  

schilderen,  atelierlessen  

kinderballet, kleuterballet, ballet, Streetjazz, breakdance,  HipHop 

Voetbal, gym, zwemmen, hockey, Tang Soo Do 

DJ proefles, zingen, musical,  theaterles 

drummen, gitaar, basgitaar, piano, keyboard, orgel, dwarsfluit, blokfluit, harp, viool, trompet, trombone,  

Bijeenkomst jongeren Sportraad (11-12 jarigen) 

 

Vind jij het leuk om je sportieve en gezonde ideeën te  

delen met andere leeftijdsgenoten? Hierover na te denken 

vanaf het begin tot en met uitvoering. Werk dan met de sport-

coaches van team Spel& samen naar mooie resultaten.  

Meld je hiervoor aan. 

https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/311459/bijeenkomst-jongeren-sportraad
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