Uniek sporten
Vind je het leuk om te sporten, ben je tussen de 8 en 12 jaar, en zijn de reguliere sportverenigingen
niet hetgeen dat bij je past? Kom dan gezellig mee sporten tijdens het Uniek Sporten uurtje van SOJS.
Tijdens dit sport uurtje bieden we kinderen met bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum,
ADHD, lichtverstandelijke- of lichamelijke beperking de kans om lekker te sporten!
SOJS is een organisatie die zich inzet om sport en cultuur onder de aandacht te brengen bij de
Sliedrechtse jeugd en jongeren. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om te sporten. Tijdens het
Uniek Sporten uurtje leer je om te gaan met andere kinderen, ervaar je hoe leuk het is om te sporten
en welke toffe sporten er in Sliedrecht allemaal te beoefenen zijn.
Mark van Eijl en Michael Groen zullen samen de lessen verzorgen. Mark heeft de opleiding Sport en
Bewegen afgerond en heeft jarenlange ervaring als korfbaltrainer/coach. Michael is afgestudeerd aan
de Academie Lichamelijke Opvoeding en heeft ervaring als gymdocent op verschillende reguliere en
speciaal basisonderwijsscholen.
De eerste lessen zullen voornamelijk in het teken staan van elkaar leren kennen en plezier maken.
Ook zal er ruimte zijn voor de kinderen om zich, als daar behoefte aan is, even terug te trekken en
iets voor zichzelf te doen. Als we eenmaal gewend zijn aan elkaar gaan we sport specifieke trainingen
doen. Hierbij leren de kinderen welke sporten er in Sliedrecht te beoefenen zijn, en zo zullen we ook
de desbetreffende vereniging hierbij uitnodigen.
De lessen zullen gegeven worden in een gymzaal in Sliedrecht. Het streven is sporthal de Valk, maar
dit hangt af van de planning van de sportverenigingen. Hier wordt in de maand juli duidelijkheid over
gegeven. Ook zal de tijd dat we kunnen sporten afhangen van het rooster dat gemaakt wordt.
Samen met de jeugdprofessionals van het Sociaal Team Sliedrecht wordt afgestemd welke kinderen
voor dit sportuurtje in aanmerking komen. Ook zal via deze samenwerking gezorgd worden dat er
voor ieder kind de juiste zorg geboden kan worden.
Aanmelden kan via: info@bonkelaarhuis.nl o.v.v Uniek sporten. We zullen dan een
kennismakingsgesprek inplannen om elkaar beter te leren kennen voordat we direct gaan sporten.
We gaan er met elkaar iets leuks van maken. Wij hebben er al zin in en hopen jullie ook!!
Groetjes,
Mark en Michael

