Sport- en spelweek

Een samenwerking met Total Sports Academy en
Kindercentrum de Grondzeiler
✓ BSO de Grondzeiler Winsum
✓ BSO de Grondzeiler Leens
✓ Voor alle kinderen vanaf (bijna) 7 jaar die actief de zomervakantie in willen gaan
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Totalsports Academy in samenwerking met Kindercentrum de Grondzeiler

Visie op leren spelen
Focus
Bij Total Sports Academy zijn de kinderen mede-eigenaar van de te organiseren activiteiten. Dit doen
we door het creëren van een klimaat waarin het aangaan van de relatie centraal staat. Ieder kind
doet er toe en krijgt een rol die bij zijn of haar talenten past. Daarnaast hebben we oog voor het
unieke van ieder kind, bieden het kind ruimte om te leren spelen en te ontdekken op zijn of haar
manier. Door in te spelen op deze basisbehoeften van het kind zullen we de kans op succesbeleving
aanzienlijk vergroten.
Drive
Wij zijn gedreven om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van het kind door middel van sport of
spel.
Daarbij richten wij ons op de unieke ontwikkeling van het kind.
In ons werk gaan wij ervan uit dat ieder kind één of meerdere talenten heeft. Door het creëren van
een uitdagende leeromgeving helpen wij het kind zijn talenten te ontdekken en verder te ontplooien.
In onze ontwikkelingsgerichte aanpak richten wij ons op de psychologische basisbehoeften van ieder
kind. Op de wijze maken wij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid van elk kind door een
beroep te doen op de intrinsieke motivatie (drives) van elk kind.
Circle of influence
In onze ondersteunende rol dagen we het kind uit keuzes te maken. Door een klimaat te creëren
waarin het kind zichzelf veilig en vertrouwd voelt. Spelenderwijs leren kinderen betekenis te geven
aan het spel. We sturen hierbij bewust op vaardigheden als kunnen luisteren, bij de taak blijven,
vooruit en terugkijken, samenwerking tussen kinderen, samenwerken met begeleiders, aan
afspraken houden, inzicht, oplossen van problemen, anderen begrijpen, initiatief nemen en
ordelijkheid.
Cruciale vaardigheden om eigen talenten verder te ontplooien door middel van sport en spel.
Samenwerkend leren
Wij laten kinderen voordat ze een spel of ontdekactiviteit gaan doen vertellen wat ze van plan zijn en
na afloop reflecteren op de gemaakte keuzes. Wij zorgen ervoor dat kinderen veel samen spelen en
samenwerken in groepjes. Op die manier komen wij in gesprek met de kinderen hoe ze tegen
gezamenlijke taken aankijken en hoe ze denken dat het (verder) moet. Praten over emoties en over
de bedoelingen en belangen van anderen draagt bij aan de emotionele zelfregulatie en bevordert het
samenwerkingsvermogen en sociaal aangepast gedrag.
Zelfsturing
Zelfsturing is een belangrijke succesfactor om het maximale uit jezelf te kunnen halen. Wij helpen
het kind om zichzelf te motiveren en op die manier gerichte keuzes te maken om bewust bezig te
zijn. Wij hebben een aanpak die gericht is op het zelfsturend vermogen van het kind. Het gaat niet
om goed of fout, maar om een realistisch zelfbeeld waarin helder wordt waar in de ontwikkeling het
kind staat en waarin het kind zich bewust verder in kan ontwikkelen.
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Sportaanbod sport- en spelweek

Wie
●

Voor kinderen van (bijna) 7 ™ 13 jaar. Er kunnen in elk geval 20 kinderen meedoen.

Wanneer
● Zomervakantie
Week 1 (23 ™ 27 juli)
Week 2 (30 juli ™ 3 augustus)
Week 6 (27 ™ 31 augustus)
Waar
●
Wat
●

Mogelijke locaties: voetbal vereniging, scouting vereniging en zwembad

Tijdens deze sport- en spelweek staat leren en samenwerken centraal. Kinderen leren
samenwerken, overleggen, ontdekken en andere competenties. De kinderen worden
betrokken bij de sport- en spelweek en worden uitgedaagd om zowel individueel- als
samenwerkend te komen tot ontwikkeling. Wij stimuleren de bewustwording van het
sporten naar kinderen en ouders. Om te komen tot deze ontwikkeling creëren wij een veilig
leerklimaat waarin kinderen vanuit verschillende rollen worden uitgedaagd tijdens deze
sport- en spelweek

Welke kosten
• Voor ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag betreft het het aantal
uren dat zij extra afnemen naast de uren buitenschoolse opvang;
• De week vraag 45 opvanguren. Het uurtarief is € 6,85. Dat is bruto voor deze week € 308. We
bieden het aan voor € 250. Hier kan nog de kinderopvangtoeslag afgetrokken worden. Deze
is afhankelijk van het inkomen. Bij een gezamenlijk inkomen van € 60.000 per jaar, kost deze
week u netto ongeveer € 95 voor het eerste kind dat onder de kinderopvangtoeslag valt.
Voor uw tweede kind kost deze week netto ca. € 25.1 Uiteraard is eten en drinken
inbegrepen
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Aan de richtprijzen kunnen geen rechten ontleend worden
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Voorbeeld programma Sport- en Spelweek:
Maandag
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
15.15
15.30
17.00

Inloop
Opening
Kennismakingsspelletjes
Talentenbord
Voorbereiden lunch
Lunch
Maken van teams en teamnaam bedenken
Spelactiviteit in de teams
Drink en fruit moment
Challenge
Uitloop

Dinsdag
08.00
08.30
10.00
11.15
12.00
13.00
14.00
15.15
15.30
17.00

Inloop
Teambespreking “hoe maak je elkaar sterk” en maken teamshirts
Spel activiteit (mysterybox) - challenge
Kookwedstrijd - challenge
Lunch
Ontwerpen toernooischema vanuit verschillende rollen
Poule wedstrijden met verschillende rollen
Drink en fruit moment
Poulewedstrijden met verschillende rollen
Uitloop

Woensdag
08.00
08.30
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.15
15.30
17.00

Inloop
Team evaluatie (positieve psychologie) en ontwerpen van teamvlag
Spelactiviteit
Kookwedstrijd - challenge
Lunch
Weerbaarheid
Spelactiviteit - mysterybox
Drink en fruit moment
Finalewedstrijden van dinsdag
Uitloop
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Donderdag
08.00
08.30
09.00
10.00
11.15
12.00
13.00
17.00

Inloop
Team evaluatie (positieve psychologie)
Spelactiviteit
Challenge
Kookwedstrijd
Lunch
Zwembad
Uitloop

Vrijdag
08.00
08.30
09.00
10.00
10.15
11.15
12.00
13.00
14.30
14.45
16.00

Inloop
Teamevaluatie
Challenge
Drinken en fruit
Spelactiviteit
Kookwedstrijd
Lunch
Clinic
Drink en fruit moment
Mysterybox
Prijsuitreiking en afsluiting
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