
 

Nieuwsbrief mei 2018 

Welke activiteiten organiseert Orizon de komende maanden voor kinderen van de basisschool. 

Voor jou?! 

Kijk op de website (www.stichtingorizon.nl) voor meer informatie en om je op te geven. 
 
Techniek 
Er wordt weer een serie technieklessen gegeven door Jos Scholtes. 
De data zijn: vrijdagmiddagen 25 mei, 1 en 8 juni a.s. van 15.30-17.00 uur 

Waar: Pand 9 atelier Jos Scholtes, atelier 106 

Wie: Leerlingen groep 7 en 8 

Wat: De kinderen gaan met Jos deze keer aan de slag met de werkstukken die werken met een 

elektromotor: 

- een bibberbeest 

- een hijskraan 

Aanmelden: via Sjors sportief, max aantal deelnemers 8. 

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/58673/techniek#alert-anchor 

Kosten: 10 euro voor deze serie lessen. 

 

Knutselen 
De knutselmiddag is 6 keer per jaar op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur  
Voor wie: voor kinderen van groep 3 t/m 8. 
De volgende en tevens laatste keer van dit schooljaar is woensdag 30 mei. 
Lees meer hierover door te klikken op  Orizon Knutselclub  
Aanmelden : dasvolledigloes@yahoo.com   of via de facebookpagina van Stichting Orizon 
Waar: Brede school de Waluwe, 1e verdieping techniekruimte 
Kosten: 2 euro per keer 

Orizon zomerkamp 2018 
Onder de vlag van Orizon wordt ook een zomerkamp georganiseerd van zondag 8 t/m zaterdag 14 
juli 2018. Kijk op de website http://zomerkampzaltbommel.nl/ voor meer informatie. Zie ook Orizon 
zomerkamp op facebook. Er was voor deze meivakantie nog een aantal plaatsen beschikbaar voor 
meisjes. Voor jongens is het kamp vol. Emailadres: contact@zomerkampzaltbommel.nl voor de 
laatste update mbt de inschrijvingen. 

Weerbaarheid voor jongens en meisjes 
Stichting Orizon organiseert elk jaar een cursus weerbaarheid voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
(basisschool groep 5 t/m 8).  Vooral de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de 
weerbaarheid van kinderen. Fysiek en mentaal lekker in je vel zitten maakt dat je meer vertrouwen 
hebt in jezelf en sterker in je schoenen staat. 
Bij de Orizon Weerbaarheidstraining leren kinderen o.a. voor zichzelf op te komen, hun grenzen aan 
te geven en hun grenzen te verleggen (en dan niet op te geven), ze leren om te gaan met angsten en 
ze krijgen eenvoudige technieken om zichzelf fysiek te verdedigen. 
De training bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur. Er is een aparte training voor de meisjes en de 
jongens.  
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De cursus start bij voldoende aanmeldingen  
Waar: Brede School de Uitkijk, Aakstraat 6, Zaltbommel 
Aanmelden en informatie: trawecotraining@gmail.com voor jongens en ivonwouters@gmail.com 
voor de training voor de meisjes. 
Lees meer hierover door te klikken op  Orizon Weerbaarheidstraining  
Als u denkt dit zou iets voor mijn kind kunnen zijn, neem dan contact op via bovenstaande 
emailadressen. Bij voldoende aanmeldingen plannen zij weer een cursus in het nieuwe schooljaar. 
 
De intern begeleiders bij uw kind op school zijn op de hoogte van deze training en kunnen u adviseren of dit 

geschikt is voor uw kind. Wanneer u als ouder(s) denkt: “dit zou een perfecte training zijn voor mijn kind, maar 

ik beschik niet over de financiële middelen hiervoor”, schroom dan niet om contact op te nemen met Stichting 

Orizon, truidabannink@gmail.com of 06-33673534. 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om naar een oplossing te zoeken.  

Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding is afgelopen voor dit schooljaar maar u kunt voor de zomervakantie al 
aanmelden voor het schooljaar 2018-2019. Aanmelding geschiedt in overleg met de leerkracht van 
het kind. De leerkracht moet zorg dragen voor de inhoud van het werk wat de leerling bij de 
huiswerkbegeleiding gaat doen. Als u denkt: “mijn kind kan wel een steuntje in de rug gebruiken om 
tot goed huiswerk maken te komen” en uw kind zit in groep 7 of 8 van de basisschool, overlegt u dan 
met de leerkracht van uw kind of aanmelding zinvol is voor uw kind. 
Waar: Brede school de Zandkampen 
Kosten: 25 euro per periode – 2 keer per week 1.5 uur 
Lees meer hierover door te klikken op   Orizon Huiswerkbegeleiding     
Aanmelden: orizonhuiswerk@gmail.com 

 
Stichting Orizon zoekt vrijwilligers/begeleider(s) voor de huiswerkbegeleiding! 
Voelt u zich aangesproken door deze oproep, of kent u iemand, of heeft u een onderwijsachtergrond en wilt u 
zich 1 of 2x per week inzetten voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken aarzel dan niet en mail 
naar stichting.orizon@gmail.com  of naar info@paulettewillemse.nl. Ook leerlingen uit de bovenbouw van havo 
en vwo worden uitgenodigd een mail te sturen als ze belangstelling hebben. Per keer verdienen zij 6 euro. 

Struinen langs de Waal 
In maart zijn kinderen drie keer op woensdagmiddag op pad geweest. De pilot van deze nieuwe 
activiteit is goed bevallen zowel bij de kinderen als bij de begeleiders. In september zullen zij een 
nieuwe serie “struinen” plannen. De precieze uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden. Wel is al 
bekend wanneer het zal zijn. 
Wanneer: woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op 5,12 en 19 september met reservedatum 26 
september. 
Voor wie: voor kinderen van ongeveer 8-10 jaar 
Aanmelden: t.z.t. via Sjors sportief    

 
 
 
 
Stichting Orizon wil alle activiteiten ook mogelijk maken voor kinderen wiens ouders hier niet de middelen voor hebben. 
Wanneer u als ouder(s) denkt: “dit zou heel goed zijn voor mijn kind, maar ik beschik niet over de financiële middelen om 
deze activiteit/lessen te betalen”, schroom dan niet om contact op te nemen met Stichting 
Orizon, truidabannink@gmail.com of 06-33673534. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om naar een oplossing te zoeken. 
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