
 
 

Nieuwsbrief sportactiviteiten ouders, 
kinderen en gymdocenten basisscholen 
juli 2019 

Dit is de zesde nieuwsbrief van dit 
schooljaar voor ouders, kinderen en 
gymdocenten van basisscholen in Noord. 
Deze nieuwsbrief komt in het schooljaar 
2018-2019 zes keer uit met activiteiten, 
interviews en informatie. 

 
Oproep! 
Vind je het leuk om een keer geïnterviewd te 
worden voor deze nieuwsbrief, geef je dan 
op bij Daphne Bockstael: 
d.bockstael@amsterdam.nl 

 
 

 
 
 
Opening Urbansportpark de Oase 
Op dinsdag 14 mei werd door Saskia 
Groenewoud het Urban Sportpark de Oase 
geopend. Op dit sportpark kan je BMX-en, 
freerunnen en skateboarden! Kom je ook een 
keer? 
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Ouder/kind training 
We weten het allemaal, sporten is goed voor 
je. Maar wat voor sport vinden ouder en kind 
nu allebei leuk? Ga aan de slag en maak een 
vliegende start bij Delda Sport. Delda helpt 
jou bij het vinden van de sport die jullie beide 
leuk vinden. Vraag een gratis ouder/kind 
gesprek en een ouder/kind training aan via 
06 243 411 88.  
 

 
 
 
Naschoolse activiteit honkbal bij North 
Stars o.l.v. Tany Ortega 
Op woensdag 8 mei (van 17.00 tot 18:30 
uur) zijn we begonnen met de NSA honkbal 
op locatie, op het veld van de Amsterdam 
North Stars. 7 enthousiaste kinderen (en hun 
ouders) kwamen naar het veld om zich voor 
het eerst aan te melden. Helaas viel de 
eerste training letterlijk in het water door de 
regen, maar de week erop ging de training 
wel door met volop zon! Vanaf woensdag 15 
mei scheen de zon en gelukkig heeft de zon 
zich op 22 mei en op 29 mei ook heerlijk 
laten zien! 
 

Op woensdag 3 juli tijdens de laatste training 
zullen de North Cheetahs een beeball 
wedstrijd spelen tegen de pupillen 2 van 
North Stars. Spannend! Let's play ball!! 
 

 

 
 
Certificaatuitreiking IJsbreker 
Vrijdag 24 mei heeft basisschool de IJsbreker 
onder stralende weersomstandigheden het 
Jump-in certificaat in ontvangst genomen. 
Portefeuillehouder Onderwijs Esther 
Lagendijk overhandigde onder luid applaus 
van de leerlingen en heel veel aanwezige 
ouders het certificaat aan directrice Leonie 
den Hartog. De IJsbreker heeft alle 8 Jump-in 
doelen behaald waarmee het 
gezondheidsbeleid op de kaart staat. Nu 
gaat men er voor zorgen dat deze doelen 
geborgd blijven binnen de school. 
De certificaatuitreiking was gekoppeld aan 
het landen project van de school. Dit project 
werd na presentaties aan de ouders in de 
klassen middels een themafeest afgesloten 
op het schoolplein.  
 

 



 
 
 
WK-meidenvoetbal met De Vier 
Windstreken 
Zaterdag 25 mei was het WK meidenvoetbal 
voor het basisonderwijs in het Olympisch 
stadion. Hiervoor had De Vier Windstreken 
zich geplaatst door het toernooi bij de 
scholierencompetitie te winnen. Het was een 
fantastische middag voor de meiden met 
leuke andere voetbalactiviteiten. 
Uiteindelijk zijn de meiden 5de geworden 
van de 12 teams, een super resultaat!  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Zomerschool Noord 2019 

 
 
 



Jeugdevenement schaken woensdag 3 juli 

van 13.00 tot 16.00 uur aan de voorzijde 

van Tolhuistuin  

Vind je het leuk om een keer te schaken? Of 
wil je het juist een keer opnemen tegen een 
schaakexpert? Dan is deze schaakmiddag 
voor de jeugd echt iets voor jou! 
De schaakmiddag is gekoppeld aan het 
Deloitte NK Schaken. Deelname is gratis 
voor kinderen uit de groepen 3 /m 8. 
De deelnemers worden ingedeeld in drie 
niveaus. Aanmelden kan via deze link: 
https://www.schaken.nl/deloitte-nk-
schaken/activiteiten/aanmelding-jeugdevent 
Kinderen woonachtig in Amsterdam Noord 
of IJburg hebben voorrang. We kunnen 
maximaal 60 kinderen plaatsen, schrijf je dus 
snel in. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli. 
Voor meer informatie kun je terecht bij de 
schaakbond: 023-5254025 of 
evbreugel@schaakbond.nl 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Mini Damloop 2019 
De inschrijving is gestart!  
Wil je meedoen aan de Mini Damloop in de 
Molenwijk? Schrijf je dan nu in via 
www.damloop.nl 
Binnenkort worden de flyers op de scholen 
uitgedeeld. 
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Nieuws van Dock 
 

 
 

 
 
 

PANNA DOCK OUT 
Op vrijdag 28 juni 2019 organiseert stichting 
DOCK een groot sportevenement. Dit vindt 
plaats van 15.00 uur tot en met 22.00 uur op 
het evenementenveld achter de Roze Tanker 
in het Noorderpark. Dit sportieve evenement 
start met een sponsorloop met 
basisscholieren uit Amsterdam Noord voor 
stichting KiKa. De rest van de dag vinden er 
diverse activiteiten plaats. Zo is er een Panna 
Knock Out toernooi, dansworkshop, 
stormbaan en vele andere activiteiten.  
 

 
 
 
 
 

 
Sportbuurtwerk aanbieders Amsterdam 
Noord introduceren de Gouden kaart 
Alle sportbuurtwerk aanbieders in 
Amsterdam Noord hebben besloten om 
vanaf nu ‘de Gouden kaart’ te introduceren. 
Het is wenselijk dat alle deelnemers van de 
sportbuurtwerk activiteiten zich aan deze 5 
gouden regels houden. Met deze Gouden 
kaart en de vastgestelde regels die hierop 
staan vermeld, wordt er eenduidigheid 
gecreëerd onder de deelnemers van de 
sportactiviteiten. Deze regels dragen bij aan 
een positief opvoedklimaat dat we samen 
willen ontwikkelen.  
 
DE VIJF GOUDEN REGELS 

1. We groeten elkaar zowel bij het 
begin als na afloop 

2. We gaan respectvol met elkaar en de 
omgeving om 

3. Wij geven elkaar het goede 
voorbeeld en spreken elkaar aan op 
ongewenst en gewenst gedrag 

4. Wij eten en drinken gezond (tijdens 
de activiteit) 

5. Wij houden tijdens en na afloop de 
omgeving schoon met elkaar 
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Kalender 

 1 t/m 5 juli  
Laatste week naschoolse 
sportactiviteiten 

 13 juli  
Start zomervakantie 

 26 augustus  
Start schooljaar 2019-2020 

 22 september  
Dam tot Dam loop 

 
Wist u dat  

 Dit de laatste nieuwsbrief van 
schooljaar 2018-2019 is? 

 De IJdoornschool op 11 juli het 
Jump-in certificaat ontvangt? 

 Sport in Noord een facebookpagina 
heeft:  

 www.facebook.com/sporteninnoord  

 In het schooljaar 2019-2020 er 3 
periodes zijn met naschoolse 
sportactiviteiten? 
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