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Dit is de nieuwsbrief voor ouders, kinderen en gymdocenten van 
basisscholen in Noord. Deze nieuwsbrief verschijnt in het schooljaar 
2019-2020 twee keer. In deze nieuwsbrief lees je meer over de 
sportactiviteiten in Noord. 

Start periode 3 naschoolse 
sportactiviteiten
 
Maandag 6 april starten de naschoolse 
sportactiviteiten voor periode 3. Voor 
de start van de naschoolse 
sportactiviteiten, komt een trainer 
tijdens de gymles kennismakingslessen 
geven. Zit je nog niet op een sport of 
wil je juist extra bewegen? Schrijf vanaf 
10 maart t/m 1 april 2020 in en ontdek 
jouw sport (vol = vol)!
Let op!
¡ Er is geen sport in de meivakantie.
¡ Kijk voor het hele sportaanbod op 

Sterrenmakers.nl!

Sporten op de pleinen

Kom na schooltijd naar het plein in jouw 
buurt en doe mee met sport- en 
spelactiviteiten! We zijn er iedere week 
tot aan de kerstvakantie (in vakanties 
gelden andere roosters, deze informatie 
krijg je voor de vakantie op school). Alle 
straatprogramma’s vind je op de laatste 
pagina van deze nieuwsbrief!

Dans Inn op 16 mei 2020 - Save the 
date!

Op 16 mei 2020 is het Dans Inn 
evenement bij Dansmakers Amsterdam. 
In samenwerking met het 
sportstimulering programma van de 
gemeente Amsterdam en Team 
Sportservice Amsterdam is er weer een 
dans evenement voor kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar.

Wil jij kennismaken met verschillende 
dansstijlen en studio’s in de buurt? 
Houd dan de website van 
Sterrenmakers.nl goed in de gaten!

Nieuwsbrief Sportactiviteiten 
schooljaar 2019-2020
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Sport en Funtoer op 17 en 18 februari

In de voorjaarsvakantie komt de Sport 
en Funtoer naar Sporthal Elzenhagen.
Op maandag 17 februari en dinsdag 18 
februari is er van 12.00 tot 16.00 uur 
een gevarieerd aanbod voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar.

Maandag
De maandag staat in het teken van 
EURO 2020, waar Amsterdam tijdens 
het EK van 2020 vier keer de speelstad 
van is. Het wordt een echte voetbaldag 
met luchtattracties, voetbalvormen, 
clinics en een toernooi.

Dinsdag
Dinsdag is er een mix van funattracties 
en diverse sporten, zoals 3x3 basketbal, 
freerunnen en tafeltennis. Verschillende 
verenigingen verzorgen clinics.

Toegang is gratis
Dus een leuke 2-daagse om in de 
vakantie aan mee te doen! Toegang is 
gratis.
 

Floorball
 
Wist jij al dat we ook floorball 
aanbieden in Amsterdam Noord? Een 
nieuwe, razendsnelle zaalsport die veel 
lijkt op hockey, maar met weinig regels 
en licht materiaal!

Nieuwsgierig geworden? Stuur een mail 
naar floorballamsterdam@gmail.com en 
kom langs bij de Mgr. Bekkerschool op:

¡ Woensdagmiddag
¡ Tussen 16:00 en 17:00 uur
¡ Voor kinderen in groep 3 t/m 6
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Ajax Life Skills & Clinics op Vrijeschool 
Kairos
 
Maandag 28 januari stond Vrijeschool 
Kairos in het teken van de Ajax Life 
Skills & Clinics. De groepen 5 t/m 8 
kregen les over Fair Play, Gezond en Fit, 
Sparen Loont en Slim Online.

In interactieve lessen werd door 
medewerkers van de Ajax Foundation 
les gegeven aan de leerlingen. De 
school was helemaal in Ajax stijl 
aangekleed. De kinderen hadden een 
hele leerzame en leuke dag, waarbij 
Ajax- spelers als voorbeelden werden 
gebruikt.
 

Freerun evenement op 17 februari
 
Wil jij kennismaken met freerunning of 
je skills aanscherpen? Kom dan naar de 
Freerun Gathering 2020!

¡ Maandag 17 februari 2020
¡ Inloop 12.00 uur, start om 12.30 uur 

en duurt tot 15.30 uur
¡ Sporthallen Zuid (hal 3A), 

Burgerweeshuispad 54
¡ Voor 10 t/m 18 jaar

Dit jaar wordt het evenement 
georganiseerd door Xplore.
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Noord doet het goed!
Gezond eten en bewegen op de 
basisschool.

In Noord zijn veel scholen die extra 
aandacht geven aan gezond eten en 
bewegen op school. Meer dan de helft 
van de basisscholen in Noord doet mee 
met dit programma. Dit programma 
heet het Jump-in programma. 
Daarnaast besteden andere scholen ook 
zelf extra aandacht aan gezondheid.

Mede hierdoor is het voor een meisje of 
jongen van 4 jaar die nu voor het eerst 
naar de basisschool gaat in Noord, heel 
normaal dat hij/zij een waterflesje, een 
stukje fruit en een paar bruine 
boterhammen meeneemt naar school.
Het helpt ook dat alle oudere kinderen 
op school het goede voorbeeld geven 
voor deze nieuwe generatie. Gezond 
eten op school is normaal geworden. 
Iets om trots op te zijn!
 

Hieronder zie je een overzicht van alle 
basisscholen die meedoen met het 
Jump-in programma van de gemeente 
Amsterdam. Kijk voor meer informatie 
op amsterdam.nl/jumpin
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Sportprogramma op straat
Sporten op de pleinen

Waterlandpleinbuurt, Plan van Gool en 
De Kleine Wereld
Maandag
¡ Sportmix, 14.00 - 16.00 uur, 

schoolplein Piramide

Dinsdag
¡ Sportmix, 14.15 - 16.15 uur, plein 

Breedveld

Woensdag
¡ Sportmix, 14.00 - 16.00 uur, 

schoolplein IJdoornschool
¡ Sportmix, 14.00 - 16.00 uur, speeltuin 

(plein) Mariëndaal
¡ Meidensport, 15.30 - 16.45 uur, Huis 

van de Wijk Waterlandplein

Donderdag
¡ Sportmix, 14.30 - 16.30 uur, Plein 

Breedveld

Vrijdag
¡ Sportmix, 15.00 - 17.00 uur, 

schoolplein Vijf Sterren

Banne Buiksloot, Tuindorp Oostzaan 
en Oostzanerwerf
Maandag
¡ Sportmix, 14.30 - 16.30 uur, 

schoolplein De Bongerd
¡ Pleinpret, 15.00 - 17.00 uur, 

schoolplein Vierwindstreken
¡ Voetbal, 15.00 - 17.00 uur, 

Cruyffcourt Molenwijk

Dinsdag
¡ Voetbal, 15.00 - 17.00 uur, 

Cruyffcourt de Werf
¡ Pleinpret, 15.30 - 17.30 uur, 

schoolplein Bonkelaar

Donderdag
¡ Sportmix, 14.30 - 16.30 uur, 

schoolplein Poolster/speeltuin
¡ Pleinpret, 15.30 - 17.30 uur, 

schoolplein Bonkelaar

Vrijdag
¡ Pleinpret, 15.00 - 17.00 uur, 

schoolplein Vierwindstreken
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Vogelbuurt, IJplein en Volewijck
Maandag
¡ Flying Dockerzz, 15.00 - 19.00 uur, 

gymzaal Klimop

Dinsdag
¡ Sportmix, 14.30 - 16.30 uur, 

Elzenplein

Woensdag
¡ Sportmix, 15.00 - 17.00 uur, Achter 

de Meeuw (Gedempte Insteekhaven 
190)

¡ Meidensport, 17.00 - 18.30 uur, 
gymzaal Klimop

Donderdag
¡ Sportmix, 14.00 - 16.00 uur, speeltuin 

Valk

Vrijdag
¡ SportRulez, 14.30 - 16.30 uur, 

speeltuin Volewijck

Zondag
¡ Sportmix, 15.00 - 17.00 uur, achter 

de Meeuw (Gedempte Insteekhaven 
190)

Wil jij een keer in de nieuwbrief?

Vind je het leuk om een keer 
geïnterviewd te worden voor deze 
nieuwsbrief, geef je dan op bij Brenda 
Sankes via b.sankes@amsterdam.nl

Wist je dat...
¡ De volgende nieuwsbrief uitkomt in 

juni?
¡ Sporten in Noord een 

Facebookpagina heeft: 
facebook.com/sporteninnoord

¡ Er in de voorjaarsvakantie geen 
naschoolse sportactiviteiten zijn?
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Gemeente Amsterdam, afdeling sport. Contactpersoon: Brenda Sankes, 
sportmakelaar Jump-in, tel. 06 83645426 of b.sankes@amsterdam.nl.
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