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Aquaparty luidt zomer in!
VERDER IN
DIT NUMMER:

Aandacht voor

2

drinkwater tijdens
AW4D
Sportdag brengt

2

leerlingen in beweging
De Sprenge Emst

3

‘sportiefste’

Heerderstrand-

3

toernooi

Bijeenkomst CP

3

Sport
Agenda

3

In samenwerking met Zwembad de Koekoek wordt op dinsdag 12 juli van 13:0015:30 uur een Aquaparty georganiseerd voor kinderen van groep 5 t/m 8 die in het
bezit zijn van een zwemdiploma. De Aquaparty bestaat uit een binnen- en buitenprogramma, met activiteiten als ober estafette, stormbaan en beachvoetbal. Na de
aquaparty is tot 17:00 uur vrij zwemmen mogelijk. Kosten voor deelname bedragen
€ 2,50 per persoon. Je kunt je tot 4 juli aanmelden via www.heelepebeweegt.nl Let
op: VOL=VOL!

Contactgegevens
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siebren
Groen, s.groen@koppelepe.nl

Volg ons: (klik op de link om naar de site te gaan)
@BSCGemeenteEpe
facebook.com/BSCGemeenteEpe
www.heelepebeweegt.nl

Nieuwsbrief ontvangen?
Stuur een email naar:
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Aandacht voor drinkwater tijdens AW4D
De maand mei staat in het teken van
water DrinkWater! Om hier extra
aandacht aan te geven werd het op
het rustpunt tijdens de avondwandelvierdaagse in Epe en Vaassen een
DrinkWaterpunt ingericht.

Deelnemers konden hier een eigen
bekertje water tappen of hun flesje
of bidon vullen. De DrinkWater! Weken zijn bedoeld bewustwording
rondom dit thema te creëren en water drinken te stimuleren.

‘Deelnemers
konden hun
eigen flesje
vullen’

Sportdag brengt leerlingen in beweging
In de laatste week van mei vond de
sportdag voor scholieren uit groep 7
en 8 van het basisonderwijs plaats.
Tijdens de sportdagen maakten de
leerlingen uit Epe, Vaassen, Oene en
Emst, verdeeld over verschillende locaties, kennis met vijf sporten naar
keuze.
In totaal hebben ongeveer 700 kinderen deelgenomen aan de sportdagen. De organisatie lag ook dit jaar in
handen van de buurtsportcoaches van
Koppel.

Kinderen konden vooraf hun voorkeur
voor een sport doorgeven en werden
zo ingedeeld in groepjes. Sporten die
aan bod kwamen waren onder andere
atletiek, basketbal, badminton, basketbal, judo, handbal, korfbal, hockey,
volleybal, tennis, fitness en voetbal.
Bijna alle sporten werden verzorgd
door lokale sportaanbieders of sportverenigingen om hun eigen sport- en
vereniging onder de aandacht te brengen.

NIEUWSBRIEF

JUNI

HEELEPEBEWEEGT

PAGINA

3

De Sprenge Emst ‘sportiefste’
‘de school mag
een materialen
pakket twv 100

Dinsdag 7 juni ontving de Sprenge
Emst de prijs voor sportiefste school
in de gemeente Epe. De school ontving
deze prijs ter waarde van € 100,00
van het team van Heel Epe Beweegt
van Koppel in het kader van de scholenwedstrijd. Zij mogen komend

schooljaar een materialenpakket ter
waarde van € 100,00 in ontvangst nemen. Naast sportiefste school ontvingen 10 leerlingen een gaaf sportpakket. In dit pakket zat een frisbee,
waterpistool met waterballonnen, een
bidon en een Beachtennis set.

euro in
ontvangst
nemen’

Heerderstrandtoernooi
Op 18 juni staat de 26e editie van
het Heerderstrand Beachvolleybaltoernooi gepland. Speel 3 tegen 3 of
2 tegen 2 op vier verschillende niveaus. Voor meer informatie en inschrijven: www.ormi.nl en op de
Facebook van het De Wilde Heerderstrand Beachvolleybaltoernooi.

Bijeenkomst CP Sport
Twee maal per jaar nodigen we de scholen uit voor een overleg om het schooljaar af te stemmen. Woensdagmiddag
22 juni staat er weer een overleg met
de contactpersonen sport gepland.
Agendapunten zijn onder andere:
Terugblik januari
t/m juni, Nationale
Sportweek 2016,
Sportinstuiven
nieuwe stijl, Peuters in beweging à
groep 1+2, Schoolevenementen 2016
-2, Kennismakingstrajecten 2016-2.
We hopen jullie te zien op de 22e!

Agenda
18 juni—De Wilde Heerderstrandtoernooi
22 juni—Bijeenkomst contactpersonen sport
12 juli—Aquaparty
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