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Wat lees je in deze nieuwsbrief

Contactgegevens

Meppel Actief & Gezond is in november gestart met het
project Meer bewegen in de klas.

 
Het project wordt uitgevoerd op 10 basisscholen in 

46 verschillende klassen. Meppel Actief biedt
verschillende energizers aan, dit zijn korte, kleine

opdrachten. 

Het doel van een energizer is om de aandacht te
verplaatsen door een andere activiteit te doen die niets
te maken heeft met de les. Het effect hiervan is dat er

een nieuwe energie ontstaat voor de les die volgt. 
Op deze manier worden schoolprestaties verbeterd.

Na de momenten overhandigd Meppel Actief een 
Meer bewegen in de klas boek aan de leerkracht. 
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Ruim 150 kinderen uit de gemeente Meppel hebben
meegedaan aan de pieteninstuiven om 

het pietendiploma te halen. 

Kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 konden het pietendiploma
halen door een pieteninstuif te volgen van verschillende
onderdelen. Na afloop van de pieteninstuif kregen alle

kinderen het pietendiploma en een pepernoten traktatie
uitgereikt. 

Hoe geef je bewegen les in het klaslokaal
Creatief met materiaal
Hoe geef ik les
Hoe maak ik gebruik van excel en word
Hoe maak je een planning
Wat is je eigen kracht
Hoe maak je een poster en draaiboek

Elk schooljaar lopen er meerdere studenten stage bij 
Meppel Actief & Gezond. Vanuit Meppel Actief bieden wij de

studenten meerdere workshops aan zoals: 

"Mijn naam is Jorian Zelhorst, ik ben 19 jaar en ik kom
uit Meppel. Ik zit momenteel in het laatste jaar van

Landstede Sport & Bewegen. 
Binnen Meppel Actief & Gezond ben ik onder andere

bezig met het onderzoek 'de toegankelijkheid voor
mindervaliden van de openbare sportaccommodaties

in de gemeente Meppel'.
Voor het onderzoek ga ik naar de accommodaties om

te kijken of er eventuele obstakels zijn voor
mindervaliden. 

Denk bijvoorbeeld aan een hoge drempel bij
binnenkomst. 

Ik gebruik hierbij een speciale checklist. 

PIETENINSTUIVEN

www.meppelactief.nl

WIST JE DAT...
#9... Meppel Actief een leefstijl les heeft gegeven

bij Bewegen werkt?

#10... een avocado een vrucht is en geen
groente?

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

WORKSHOPS VOOR STUDENTEN

VOORUITBLIK 2021
Bowlingmiddag bij Pinz
Basketbaltoernooi bij Red Giants
Kaboutersport in de Oosterboer 

Loopfiets clinics
Activiteit Go Play Indoor

       door FC Meppel Gymnastiek

.... En nog veel meer 

CORONAVIRUS

Alle binnensport wordt stopgezet. Dit
geldt ook voor jeugd t/m 17 jaar.

Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten
in teamverband en mogen
wedstrijden onderling spelen, maar
ook alleen buiten. 
Volwassenen sporten alleen of met
zijn tweeën. Dit kan alleen buiten.
Daarbij geldt ten alle tijden dat de 1,5
meter gewaarborgd dient te blijven.

De volgende maatregelen zijn van kracht
voor sport en gelden tot tenminste 

19 januari 2021. 

*Topsporters in topsportcompetities mogen
trainen en wedstrijden spelen. 

*Groepslessen/trainingen/wedstrijden binnen én
buiten zijn NIET toegestaan. 

Een overzicht van activiteiten in de
corona periode die in de 

gemeente Meppel georganiseerd worden
vindt u door hier te klikken.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar.
Nog meer

beweegtips voor thuiszitters op:
www.coronactief.nl

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Actueel/Corona_nieuws/Corona_activiteiten_jongeren
http://www.coronactief.nl/

