
 

Nieuwsbrief augustus 2019 

Welke activiteiten organiseert Orizon de komende maanden voor kinderen van de basisschool?! 

Kijk op de website (www.stichtingorizon.nl) voor meer informatie en om je op te geven. 
 
De volgende activiteit start al op woensdag 11 september – Er zijn nog 3 plaatsen. 
Struinen langs de Waal 
Beleef en ontdek wat er zoal te vinden is in de natuur om ons heen. We gaan drie 
woensdagmiddagen op pad en verkennen de Waalkant met verschillende thema’s. We zullen ook de 
Kloosterwiel en de Gamerse waarden betrekken in deze struintochten. Het zal vooral gaan om zelf 
ervaren. Draag geschikte buitenspeelkleding! We kijken naar planten, dieren, het water, zoeken 
dierensporen en kijken hoe planten, bomen en dieren leven in deze natuurgebieden. Wie zijn de 
begeleiders? Gerda Snoep en Riet van Gameren.  Gerda was jarenlang leerkracht basisonderwijs en 
beiden zijn gek op de natuur. Die passie zouden ze graag overbrengen. 
Wanneer: woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur in september 2019.  
En wel 11-18 en 25 september. Met 2 oktober als reserve datum in het geval een middag afgezegd 
moet worden i.v.m veel regen. 
Voor wie: voor kinderen van ongeveer 8-10 jaar (groep 5-6-7) 
Aanmelden: via Sjors sportief/creatief pagina 61 in het boekje, activiteit struinen langs de Waal. 
Waar: de Waal bij de oude wasserij (speeltuin bunkerschip), de Kloosterwiel en de Gamerse waarden 
Kosten: 8.00 euro voor 3 keer 
Maximaal aantal deelnemers is 8, de struintocht gaat door bij minimaal 6 deelnemers.  

Knutselen 
De knutselmiddag is 6 keer dit schooljaar op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur  
Voor wie: voor kinderen van groep 3 t/m 8. 
Wanneer: 9 oktober 2019, 27 november 2019, 29 januari 2020, 18 maart 2020, 13 mei 2020, 24 juni 
2020.  
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, OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a, Zaltbommel 
Kosten: 2 euro per keer en dit is inclusief drinken. 
Er is plaats voor 15 kinderen.  
Belangrijk:  trek voor het knutselen altijd oude kleren aan die vies mogen worden! 

Techniek 
Er wordt weer een serie technieklessen gegeven door Jos Scholtes. 
De data zijn: vrijdagmiddagen 25 oktober, 1 november en 8 november van 15.30-17.00 uur 

Waar: Pand 9 atelier Jos Scholtes, atelier 106 

Wie: Leerlingen groep 7 en 8 

Wat: In deze lessen ontdek je hoe leuk en spannend het is om technisch bezig te zijn en werkstukken 

te maken met een bijzondere functie. Je leert hoe dingen werken, hoe je het in elkaar kunt zetten en 

welke gereedschappen en materialen je daarbij nodig hebt. Deze keer gaan we de volgende 

werkstukken bouwen:  thermowip; zaklamp en een elektrisch autootje.  

Aanmelden: via Sjors sportief, max aantal deelnemers 8.  

Pagina 66 van het boekje Sjors sportief/Sjors creatief. 

Kosten: 12 euro voor deze serie lessen. 

 

 

http://www.stichtingorizon.nl/
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mailto:dasvolledigloes@yahoo.com


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. De lessen voor de jongens worden gegeven door een man en bij de meisjes door een vrouw. 

De cursus start bij voldoende aanmeldingen  
Waar: Brede School de Uitkijk, Aakstraat 6, Zaltbommel 
Aanmelden en informatie: trawecotraining@gmail.com 
Lees meer hierover door te klikken op  Orizon Weerbaarheidstraining  
Als u denkt dit zou iets voor mijn kind kunnen zijn, neem dan contact op met Marco. 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.  
 

Weerbaarheid voor jongens en meisjes op de scholen 
Orizon zet zich al jaren in voor een weerbaarheidstraining op de scholen voor alle leerlingen. Het is 

ons in 2018-2019 gelukt hiervoor subsidie te krijgen van een sponsor en van de gemeente, met een 

bijdrage van de scholen zelf. We hebben, in nauw overleg met Spel& en BZJ, het afgelopen schooljaar 

een pilot gedraaid en zijn een serie lessen verzorgd op 3 scholen in Zaltbommel. Het zijn lessen 

geweest voor de groepen 6. Dit jaar zullen wij proberen om hiervoor continuering te realiseren. Als 

er een vervolg komt zullen wij u hierover berichten. 
 

Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding start weer. 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 (per blok) – op dinsdag en donderdag van 16.00uur tot 17.00 uur 
Let op de dagen zijn gewijzigd. 
Lees meer hierover door te klikken op   Orizon Huiswerkbegeleiding     
Aanmelden: orizonhuiswerk@gmail.com 
Het eerste blok start op 3 september 2019. 

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 als u zich 1 of 2 blokken per jaar wilt 
verbinden aan de huiswerkbegeleiding bent u van harte welkom! Ook leerlingen uit de bovenbouw van havo en 
vwo worden uitgenodigd een mail te sturen als ze belangstelling hebben. Per keer verdienen zij 5 euro. 

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  truidabannink@gmail.com  

mailto:trawecotraining@gmail.com
https://stichtingorizon.wordpress.com/weerbaarheidstraining
mailto:truidabannink@gmail.com
https://stichtingorizon.wordpress.com/activiteiten/huiswerkbegeleiding
mailto:orizonhuiswerk@gmail.com
mailto:stichting.orizon@gmail.com
mailto:info@paulettewillemse.nl
mailto:truidabannink@gmail.com

