Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar worden er voor de kinderen van de Wilhelminaschool samen met De Regenboog en De
Wegwijzer uit Overberg speciale sportdagen georganiseerd door Utrechtse Heuvelrug Sportief en
Gezond in samenwerking met diverse sportverenigingen en scholen.
Met deze sportdagen willen de betrokken scholen en Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond, de
kinderen motiveren om te gaan of blijven bewegen. Ook willen we ze in contact brengen met een
van de vele vormen van sport passend bij hun leeftijd.
Veel kinderen uit groep 5 en 6 zijn inmiddels lid geworden van een sportvereniging en al wekelijks te
vinden op de sportvelden of in de sporthal in Amerongen. Maar natuurlijk zijn er meer sporten dan
alleen het aanbod in Amerongen. Wij vinden het leuk en belangrijk om kinderen van deze
leeftijdsgroep kennis te laten maken met een hele andere tak van sport. Iedere sport haalt weer een
ander talent naar boven.
Dit jaar krijgen de kinderen uit groep 5 en 6 op dinsdagochtend 26 september een clinic rugby op De
Burgwal van de organisatie Stoer. Om rugby te promoten biedt Stoer een actief en laagdrempelig
programma aan. Ze gebruiken hiervoor rugby gerelateerde oefeningen en spellen, waarbij de
waarden als respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier
voorop staan.
Het programma op De Burgwal is van 10.15 tot 12.00 uur. We zullen dinsdagochtend om 09.50 uur
vanuit school vertrekken om 12.15 uur weer terug zijn bij school. Ouders zijn natuurlijk van harte
welkom om te komen kijken.
Kleding
De kinderen kunnen zich bij DVSA verkleden. Het is de bedoeling dat kinderen een korte broek en
shirt aantrekken. En belangrijk, een oude korte broek of shirt, want ze worden vies en het kan zijn
dat er iets scheurt. Ja, het is rugby, maar een contactsport met discipline en respect!!
Gymschoenen aan, noppen mag!
We hopen op deze manier de kinderen te stimuleren en een bredere kijk op bewegen/sporten te
geven. Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de leerkracht.

Met vriendelijke groet,
De Sportcommissie Simonetta van den Berg en Tijmen van Oostenbrugge

