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De buurtsportcoaches van 

Meppel Actief zijn sinds 2010 actief 

in de gemeente Meppel.

 

Meppel Actief heeft als missie ‘het bevorderen

van een actieve en gezonde leefstijl voor álle

inwoners uit de gemeente Meppel’. Zo willen wij

kinderen onder andere bewust maken van het

belang van bewegen. Dit kunnen wij doen door in

te zetten op het ervaren van spelen op straat en

hen te attenderen op het aanbod op het gebied

van sport en bewegen in hun eigen omgeving.

Door het slaan van bruggen tussen buurt,

onderwijs en sport worden win-win situaties

gecreëerd. 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op jonge

leeftijd al informatie meekrijgen over een gezonde

leefstijl. Op latere leeftijd, wanneer zij meer

zelfstandig worden, brengt dit veel voordelen

met zich mee. 

 

 

 

OVER ONS AANBOD

Bewegen & rekenen

Pleinspelen (o.b.v. groep 7/8)

Loopfietsclinics (2 en 3 jarigen)

Energizers

GEZONDHEID

BEWEGEN IN DE KLAS

BEWEGEN OP HET SCHOOLPLEIN

ONDERSTEUNING VAN

MEPPEL ACTIEF

De buurtsportcoaches van Meppel Actief zijn

intermediair voor het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Zo kunnen we er voor zorgen dat kinderen,

waarvan de ouders weinig te besteden hebben,

toch kunnen deelnemen aan sport en cultuur.

Naast dat wij kinderen graag extra kennis bij

brengen, vinden wij het ook belangrijk dat

ouders over de juiste kennis beschikken. 

We kunnen hier in samenwerken door te kijken

naar mogelijkheden om aan te sluiten bij

ouderavonden. 

OUDERPARTICIPATIE

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR

CURSUS AANBOD

Natuursprong

Beweegkriebels

Workshop Groente
Workshop Etiket Lezen

Workshop Kindermenu 2.0
Gezonde traktatie

 

De buurtsportcoaches denken graag mee over

relevante onderwerpen/thema’s binnen de

school. Daarbij willen wij graag verbindingen

leggen tussen onderwijs, buurt en sport.

 

Naast het aanbod voor leerkrachten en

leerlingen, zijn er ook andere onderwerpen waar

Meppel Actief in kan ondersteunen. 

VOOR LEERKRACHTEN/PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS

Hebben jullie zelf een leuk idee of willen jullie meer

informatie? Neem dan contact op!

 

We komen graag op gesprek om samen tot een 

passend aanbod te komen.


