Jaarverslag Actief Maas en Waal 2020 – 2021
De Oversteek en alle andere scholen in de gemeente West Maas en Waal en Druten zijn convenantpartner
in Actief Maas en Waal. Dat zijn wij, omdat wij vinden dat goed en voldoende bewegen, spelen en sporten
een belangrijke bijdrage levert aan de evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Door deze samenwerking in
Actief Maas en Waal worden er extra activiteiten mogelijk.
Afgelopen schooljaar hebben er als gevolg van Corona minder clinics plaatsgevonden op de Oversteek. Dit
wordt mede mogelijk gemaakt door de contacten tussen verenigingen en scholen binnen Maas en Waal. De
combinatiefunctionarissen van Actief Maas en Waal zorgen voor de samenwerking en ondersteuning.
Tafeltennisclinics:
De groepen 5 t/m 8 hebben een tafeltennisclinic gehad i.s.m.
tafeltennisvereniging Trumelo. Hierbij kregen ze
ondersteuning van MJ Tafeltennis.
Kickboksclinics:
De groepen 5 t/m 8 hebben een kickboksclinic gehad i.s.m.
Hux Sport uit Beneden-Leeuwen.
Speeltas B3:
Alle kinderen uit de groepen 2 t/m 4 hebben een week lang
de Speeltas mee naar huis mogen nemen.
Kids Actief:
Dit schooljaar waren er 3 rondes Kids Actief.
In november/december was het de beurt aan unit 4-5-6 en
unit 7-8 waarbij de kinderen in hun eigen unitbubbel
moesten blijven.
Volleybal- & Smashbalclinics:
De groepen 3 t/m 5 hebben gevolleybald i.s.m. Touché.
De groepen 6 t/m 8 hebben smashbalclinics gehad i.s.m.
Touché. Helaas kwam de 2e clinic en het Kersttoernooi te
vervallen door de lockdown.
Actief in en om je huis:
Tijdens de lockdown kregen jullie elke week een
beweegonderdeel, een activiteit voor bewegend leren en
een challenge van ons.

Sjors Sportief:
In maart hebben alle kinderen het boekje van Sjors Sportief /
Sjors Creatief gekregen.
Inmiddels zijn er al vele kinderen die een kennismakingsles
bij de verschillende verenigingen hebben gedaan. Het boekje
is ook nog te gebruiken na de zomervakantie!
We sturen jullie elke maand een kalender met nieuwe
activiteiten
.
KNVB Schoolvoetbal:
De groepen 4 t/m 8 hebben meegedaan aan het alternatieve
schoolvoetbal project. In groep 7 was er zelfs door de
kinderen een EK voetbal bij Aquila georganiseerd!
Kids Actief:
In juni mochten de kinderen van groep 3 ook nog
kennismaken met Kids Actief.

De lijst is minder lang dan andere jaren. We hopen volgend schooljaar weer vele sportieve activiteiten
samen met de verenigingen aan te mogen bieden.
Ik wil iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet afgelopen schooljaar.
Ouders/verzorgers: Bedankt voor de aandacht die jullie thuis al gegeven hebben
aan “de gezonde leefstijl” voor jullie kinderen.
Teamleden: Bedankt voor jullie enthousiasme en inzet.
Kinderen: Jullie krijgen van mij….een hele dikke duim!!
Ik zie jullie volgend schooljaar weer met veel sportieve activiteiten!
Met sportieve groet, Gerrit Brands (combinatiefunctionaris Actief Maas en Waal).

