Activiteiten sportteam
Activiteit
Peutergym

Peuter- kleutervoetbal

Peutersportdag

Pauzesport

BSO sport en spel

Beschrijving
Tijdens de peutergym doen de kinderen veel bewegingservaringen op.
Ze springen en rollen, klimmen en klauteren, ze doen veel
evenwichtsspelletjes, dansen op muziek, spelen met ballen en worden
heel veel leuke kleurspellen gespeeld. Zo leren ze hun eigen lichaam
kennen. Ze werken ook met elkaar, waardoor ze leren om rekening
met elkaar te houden, elkaar te helpen, samen oplossingen te vinden
en op hun beurt te wachten.
Op de kinderdagverblijven binnen Bimbola biedt het sportteam
peutergym activiteiten aan. Door het plezierige man van lesgeven,
stimuleren we de kinderen om mee te doen aan de peutergym
activiteiten. Naast de kinderen doen de juffen natuurlijk ook gezellig
mee met het sporten. Peutergym is vooral bedoeld voor kinderen in
de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Juist in deze leeftijdsfase maken de kinderen een enorme ontwikkeling
door, ieder op eigen wijze en in eigen tempo. Hierdoor zie je grote
verschillen in de ontwikkeling in deze fase. Wij houden rekening met
de eigen unieke ontwikkeling van elk kind. Niks gaat te snel of te
langzaam, als je al meedoet ben je een kampioen!
Voetbal voor peuters en kleuters is uitermate populair aan het
worden. Steeds meer voetbalvereniging organiseren
voetbalactiviteiten voor de allerkleinsten, ze noemen het ook wel:
kaboutervoetbal of minivoetbal. Tijdens de trainingen staat plezier
voorop. Er wordt op een speelse manier lesgeven waarbij de
basiselementen van het voetballen word aangeleerd en verbeterd. De
sportleiders verplaatsen zich in de belevingswereld van de peuters en
kleuters en zorgen ervoor dat ze hun succes beleven.
Een sportdag voor alleen peuters is uniek en word nauwelijks
georganiseerd. De sportleiders van Bimbola organiseren leuke
sportdagen op de belevingswereld van een peuter. Tijdens zo een
sportdag worden er verschillende onderdelen geplaats en afgebakend.
De spellen duren allemaal ongeveer 10minuten, zodat de kinderen de
rest van de spellen ook volhouden. Bij elke onderdeel wordt er op een
leuke manier het spel uitgelegd, wordt er een voorbeeld gegeven en
mogen de kinderen aan de gang gaan. De spellen zijn vrij makkelijk uit
te voeren, uitdagend en allemaal hartslag verhogend. Alle kinderen
krijgen persoonlijke aandacht. Complimentjes en waardering is voor
de peuters super belangrijk wat je daarom ook vaak terugziet.
Tijdens de pauzesport kunnen de kinderen ervoor kiezen om vrij te
spelen of om mee te doen met een activiteit. Natuurlijk kunnen de
kinderen ook zelf sportmaterialen uit de sportzak of sportbak pakken.
De kinderen hebben afhankelijk van de locatie vaak 30 minuten om te
sporten en de andere 30 minuten om te eten. Na de pauzesport
kunnen de kinderen weer met een glimlach de klassen in.
Op de buitenschoolse opvang (BSO) biedt het sportteam leuke en
uitdagende sport en spelactiviteiten aan. Er wordt voornamelijk op de
drukkere dagen gesport; maandag, dinsdag en donderdag. Bij een
aantal locaties wordt er ook op de vrijdag gesport. Het sportteam

Workshops / clinics

Sportdagen

Wijkactiviteiten

heeft als uitgangspunt: ‘’Plezier staat altijd voorop tijdens het sporten.
Meedoen is belangrijker dan winnen’’. Afhankelijk van de locatie
wordt er goed gebruik gemaakt van de ruimte die we hebben. We
sporten veelal in de gymzaal, speelzaal, sportvelden en natuurlijk op
het schoolplein.
Workshops zijn super interessant en bovendien erg leuk om aan deel
te nemen. Tijdens een workshop reeks wordt er een bepaalde sport
aangeboden waarbij het kind kennis maakt met een sport. De
workshop lessen word in een reeks van 4 t/m 6 keer aangeboden. In
het sportteam zijn er verschillende sportleiders die verschillende
sporten beoefenen. Naast het beoefenen heeft het sportteam ook
ervaring in het lesgeven. De workshops worden regelmatig door het
sportteam gegeven. Natuurlijk worden er ook workshops gegeven
door externe partijen. Denk hierbij vooral aan sportverenigingen of
gespecialiseerde sporters.
Sportdagen zijn leuk en gezellig. Dat kenmerkt het sportteam van
Bimbola ook. Tijdens een sportdag zijn er verschillende spellen
waarmee de kinderen aan de slag gaan. De sportdagen staan vaak in
het teken van een thema. Denk bijvoorbeeld aan de Koningsspelen of
Oud Hollandse spelen. De spellen worden daarop gebaseerd. De
kinderen worden ingedeeld op leeftijdscategorieën zodat alle kinderen
een eerlijke tegenstand hebben en voldoende uitdaging. Tijdens zo
een sportdag wordt er begonnen met gezamenlijke warming up.
Een wijkactiviteit is voor iedereen vrij toegangelijk. Met de
wijkactiviteiten stimuleren we de kinderen in de wijk om te bewegen
door middel van sport en spel. Tijdens zo een wijkactiviteit wordt er
gekeken wat de wensen en behoeften zijn van de doelgroep. Ook
wordt er samengewerkt met wijkverenigingen, ondernemers en
basisscholen om een wijkactiviteit mogelijk te maken. De
wijkactiviteiten vinden voornamelijk plaats op de woensdag of
vrijdagmiddag, vakanties of weekenden.
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Naam sportleider
Abdel Kechouh
Alvaro Brugman
Angelmo Vyent
Annemarie Star
Bart
Bob de Vlaming
Chemano Cruden
Daan Blij
Donovan Lioe Anjie
Eelco Hilkman
Iria Rodrigues
Iris van Daalen
Kevin van Nederpelt
Melvin Zaalman
Stefan Dekkers
Virgill Verwey
Mitchell Romijn

Sport
Voetbal, bootcamp en basketbal
Techniektraining voetbal
Handbal, basketbal en voetbal
Judo
Basketbal
Alles
Handbal en basketbal
Balsporten
Voetbal
Voetbal, bootcamp en basketbal
Dansen
Atletiek
Honkbal en unihockey
Peuter- kleutervoetbal
Korfbal
Streetdance en voetbal
Tennis

Jaarplanning sportteam 2018
Maand
Januari

Februari
Maart

April

Mei
Juni

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Activiteit
- Schaatsen met P16
- Start voorbereiding zwemservice Villa
Bimbola
- Wijkactiviteit Tuinstad
- Peutersportdag BSO
- Wijkactiviteit Trinoom
- Overschiese schoolvoetbaltoernooi
- Start Feyenoord workshops TSO locaties
- Start voorbereiding zwemservice
Centrum
- Wijkactiviteit Jacob Maris
- Sportdagen Koningsspelen basisscholen
- Lentefeest P16
- Nationale sport en speldag
- Wijkactiviteit Centrum

-

Bimbola sportdag KDV
Wijkactiviteit Zuid/Clipper
Lentefeest Trinoom
Avond 4 daagse
Beweegactiviteit voor collega’s: girls only
Beweegactiviteit voor collega’s: iedereen
Bimbola sportdag BSO
Beweegactiviteit ouder en kind
Zomervakantie, activiteiten sportteam
liggen stil. Administratief word alles
geupdate.
Start activiteiten sportteam
Peutersportdag KDV
Halloween
Beleidsdag Bimbola
Zaalvoetbaltoernooi
Sintviering met sportpieten

Bijzonderheden

Rotterdam Marathon en de
daarbij behorende Kids Run:
twijfel

Workshops jaarrooster 2017/2018
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Naam
sportleider
Abdel
Kechouh
Alvaro
Brugman
Angelmo
Vyent
Annemarie
Star
Bart

Locatie

Bob de
Vlaming
Chemano
Cruden
Daan Blij

Sport BSO

Wisselt naar
locatie
Villa Bimbola

Periode

Basketbal

Na de
herfstvakantie

Invalpoule

Alle

Tuinstad

Park 16 Hoven

Techniektraining
voetbal
Handbal, basketbal en
voetbal
Judo

Centrum

Clipper

Basketbal

Sport BSO

Jacob Maris

Alles

Trinoom

Tuinstad

Handbal

Villa Bimbola

Sport BSO

Voetbal

Sport BSO

Voetbal

10

Donovan Lioe Zuid
Anjie
Eelco Hilkman Park 16 Hoven

Jacob Maris

Bootcamp

11

Iria Rodrigues

Sport BSO

Zuid

12

Iris van
Daalen
Kevin van
Nederpelt
Melvin
Zaalman
Stefan
Dekkers
Virgill Verwey

Jacob Maris

Park 16 Hoven

Atletiek

Jacob Maris

Sport BSO

Honkbal

Clipper

Centrum

Kleutervoetbal

Park 16 Hoven

Tuinstad

Korfbal

Tuinstad

Trinoom

Streetdance

Mitchell
Romijn

Park 16 Hoven

Villa Bimbola

Tennis
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Stagiaire P16

Geeft workshop

Alle
Na de
voorjaarsvakantie
Na de
herfstvakantie
Na de
zomervakantie
Na de
herfstvakantie
Na de
herfstvakantie
Na de
voorjaarsvakantie
Na de
kerstvakantie
Na de
voorjaarsvakantie
Na de
kerstvakantie
Na de
zomervakantie
Na de
herfstvakantie
Na de
voorjaarsvakantie
Na de
herfstvakantie
Na de
meivakantie

