Beter weer dus nog meer naar buiten!
Het is de enige tijd mooi weer in Nederland. Dus
voor Sportstuif is het heerlijk om met de kinderen
naar buiten te gaan. Mocht het straks erg warm
worden dan zal Sportstuif ook waterspellen met de
kinderen gaan doen op ons terrein.

Sportimpuls 2014
Sportimpuls wordt dit jaar voor de tweede keer op rij in Asten georganiseerd. Meer dan 25
cursussen (overzicht cursussen) bieden kinderen de kans gratis kennis te maken met de sporten
in en rondom Asten. In 2013 hebben ± 450 kinderen zich opgegeven voor de
kennismakingslessen bij de verenigingen. Dat is 25% van alle basisschoolgaande kinderen! De
eerste cursussen zijn al gestart, maar aanmelden kan nog steeds via www.sportimpuls.eu.
►►Kijk voor meer informatie op www.sportimpuls.eu◄◄

Geen klachten 2013
Sportstuif heeft in 2013 weer geen klachten gekregen van de klachtencommissie. Tot zover
hebben wij nog nooit klachten gehad. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee en we gaan ervoor zorgen
dat we dit nog blijven volhouden!

Externe klachtenregeling
Heb je klachten over Sportstuif en wil je deze bij een onafhankelijke commissie kwijt dan kan dit bij
de klachtenkamer oudercommissie kinderopvang. Tot op heden heeft Sportstuif nog nooit klachten
gehad.

Vriendjes naar Sportstuif?
Heb jij vriendjes die graag eens een keer willen kijken hoe het is bij Sportstuif?
Als je iemand kent schroom niet en vraag aan Wendy, Monique of Sjors
wanneer hij of zij aan kan schuiven bij een van de dagen van Sportstuif. Ook
het vervoer kan geregeld worden door Sportstuif.

Opvang tijdens vakanties
Kinderen die een 43, 46, 49 of 52 weken contract hebben kunnen in de
vakanties opvang krijgen. Als uw kind vakantieopvang gebruikt
combineren we dit samen met Korein. De kinderen worden in de
vakanties dan ook verwacht op Korein (locatie: Jan van der
Diesduncstraat 42, Asten - bij basisschool de Horizon).
Heb je een vakantiepakket? Graag even doorgeven aan Wendy of Sjors
of je kind opvang nodig heeft. Alvast bedankt.

Oudercommissie
Sportstuif Asten heeft een oudercommissie. Op dit moment zijn Wilfred van Heugten en Marc
Scheepers lid van de oudercommissie. Heb je vragen/ opmerkingen voor de oudercommissie,
neem dan contact door een e-mail te sturen aan wilfred.inge@kpnmail.nl of
marc.mieke@hetnet.nl.
Lijkt het jou leuk om het oudercommissieteam te versterken, dan kun je contact opnemen met
sjors@sportstuif.nl.

Sportstuif thuisbrengservice
Als ouders het druk hebben na het werk kan Sportstuif de
kinderen naar huis brengen.

Activiteiten
25-4-2014 Sportdag Basisschool de Klimwijs (Woensel)
25-4-2014 Koningsspelen
21-5-2014 Knotshockey Knotshockey met opa / oma & kleinkinderen (Asten)
28-5-2014 Sportdag Basisschool Deken van Hout (Asten)

Kinderfeest “Doe sportief mee met Sjors en Wendy”
Sportstuifactiviteiten zijn super vet! Dit vinden wij niet alleen zelf, dikwijls horen wij van kinderen
en ouders dat het leuk zou zijn als onze activiteiten ook buiten de BSO-tijden doorgezet zouden
kunnen worden. Wij worden bijvoorbeeld daarom ook gevraagd om kinderfeestjes te organiseren.
Uiteraard geven we hieraan gehoor. Met plezier en tevredenheid is de samenwerking elke keer
wederzijds bevallen. Wij krijgen echter steeds meer aanvragen en daarom is het tijd geworden om
duidelijk uiteen te zetten wat de kinderfeestjes inhouden:










Sport- en spelactiviteiten van ± 1 ½ uur;
We houden rekening met de wensen van de jarige,
de leeftijden van de kinderen, enz.;
Verzorgd door gymleraren Wendy of Sjors (met een
stagiaire van Sportstuif);
Dagen en tijden in overleg;
Op onze locatie aan de Rootweg, bij u thuis of
elders;
Al onze spelmaterialen kunnen worden ingezet,
waaronder springkussens, skelters en een
pannakooien;
Wij zorgen voor wat te drinken en wat te eten;
± 20 kinderen;
In overleg kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

De kosten
Sportstuif biedt de kinderfeesten voor het onderstaande bedrag aan. In dit bedrag zitten alle
kosten (locatie*, arbeid én materiaal). * Eventuele zaalhuur komt voor rekening van de aanvrager.
- voor ouders waarvan de kinderen op Sportstuif zitten: € 38,50 incl. BTW;
- voor ouders waarvan de kinderen niet op Sportstuif zitten: € 45,00 incl. BTW.
Nieuw speelgoed!
Sportstuif is continu in beweging. Onlangs is ons speelmateriaal uitgebreid met 2 speeltoestellen
en 2 skelters. De speeltoestellen zijn daarbij uitgekozen door onze kinderen. Het is fijn om te zien
dat er van het nieuwe speelmateriaal flink gebruik wordt gemaakt. Op de volgende pagina staan
een aantal foto’s van de speeltoestellen en de skelter. Sportstuif blijft echter investeren in nieuw
materiaal. Daarvoor zijn wij zelf altijd op zoek naar nieuwe dingen, maar suggesties zijn zeker van
harte welkom.

Interview
Hoe heten jullie?
Jordi en Lizette Arts
Hoe oud zijn jullie?
Jordi is 8 jaar en Lizette is 6 jaar.
Welke school en klas zitten julie?
J: School deken van Hout groep 4.
L: Deken van hout groep 3.
Hoe heet de juffrouw of meester?
J: Ik heb er twee, juffrouw Hilde en Sofieke.
L: Ik heb er 3: Juffrouw Linda, Susan en Meester Nick. Meester
Nick is het allerliefste.
Op welke dagen komen jullie naar Sportstuif?
J,L: Alleen op de dinsdag
Wat vinden jullie het leukste aan Sportstuif? En wat
vinden jullie leuk om te doen?
J: Je kan hier allemaal spelletjes spelen en je verveelt je
nooit. En wat vind jou het allerleukste wat je bij Sportstuif
hebt gedaan? Tennissen.
L: Ik vind het leukste dat soms zelf mag weten wat je
gaat doen. En het liefste zit ik op het springkussen.
Welke sporten doen jullie en in welk team zitten jullie?
J: Hockey en schoolzwemmen en ik zit in de F1 en als ik 9
word mag ik misschien naar de E. Ik heb zaterdag een
wedstrijd en training doe ik op maandag middag.
Schoolzwemmen is elke donderdagmiddag.
L: Dansen en op school gymmen. Ik zit op streetdance in de
Beiaard en dat doe ik op dinsdagavond.

Contactgegevens
Manager:
Telefoonnummer:
Email:

Jeroen Schönberger
06-44299810
jeroen@sportstuif.nl
info@sportstuif.nl

Pedagogisch medewerker:
Telefoonnummer:
Email:

Sjors de Jong
06-14632662
sjors@sportstuif.nl

Pedagogisch medewerker:
Telefoonnummer:
Email:

Wendy van Ballegooij
06-30080346
wendy@sportstuif.nl

Achterwacht en
pedagogisch medewerker:
Telefoonnummer:
Email:

Monique Ligtvoet
06-10187240
monique@sportstuif.nl

Postadres
Sportstuif
Julianastraat 2
5721 GL Asten
Bezoekadres
Sportstuif
Rootweg 3
5721 VK Asten
Tel. 0493-691068
info@sportstuif.nl
www.sportstuif.nl

