
  
Datum: 
oktober 2015 
 

 Onderwerp: 
 Naschoolse Sport 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en sportieve kinderen, 
 
 
Ben jij sportief? Vind jij het leuk om te Bounce-ballen, frisbeeën, voetballen of kennis te 
maken met een sportvereniging in de buurt? Dan is deelnemen aan de Naschoolse Sport 
echt iets voor jou! 
 
Wat is Naschoolse Sport (NSS)? 
 
Naschoolse Sport (NSS) is een extra uurtje sport in de week voor kinderen uit de groepen 5 
t/m 8 van alle basisscholen en BSO’s in Oisterwijk en Moergestel. Dit extra sportuurtje wordt 
gegeven door de Combinatiefunctionaris Sport en vindt plaats op verschillende tijden en 
locaties in de buurt (zie schema bij kop waar en wanneer?). Er staan tijdens deze sportlessen 
veel verschillende dingen op het programma. Zo zullen er regelmatig activiteiten in de 
gymzaal aangeboden worden, maar zullen we ook op bezoek gaan bij sportverenigingen in 
de buurt voor workshops en trainingen.  
 
Wie mogen er aan deelnemen? 
 
Alle kinderen uit de lesgroepen 5, 6, 7 en 8 mogen zich inschrijven voor deze activiteit. 
Deelname aan de NSS is (voorlopig) gratis! Kinderen die besluiten in te schrijven, worden 
geacht elke week van de periode aanwezig te zijn. Mocht een kind onverhoopt niet kunnen, 
dan is het fijn als dit tijdig gecommuniceerd wordt richting de betreffende 
Combinatiefunctionaris. 
 
Algemene opmerkingen 
 
Denk er aan dat NSS alleen door gaat als de school waar het aan verbonden is, een gewone 
lesdag heeft. Tijdens vakanties, feestdagen, studiedagen e.d. zal er geen NSS aangeboden 
worden.  
 
Inschrijfstrookjes kunnen ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. De 
Combinatiefunctionarissen Sport halen deze daar op. 
 
 
 
 
 
 
      Z.O.Z. 



Waar en wanneer? 
 

School Periode Groepen Tijden Locatie 

Tovervogel 
AZC 

Maandag 
21-03-‘16 t/m 
20-06-'16 

5 en 6  
7 en 8  

15:30 - 16:30 
16:30 - 17:30 

Gymzaal Waterhoef 

De Vonder 
Bienekebolders 

Maandag 
07-12-'15 t/m 
14-03-'16 

5 t/m 8  
 

16:00 - 17:00 Sporthal Stokeind 

Darwin 
Den Akker  
Molenhoek 

Dinsdag  
03-11-'15 t/m 
19-04-'16 

5 en 6  
7 en 8  

15:30 - 16:30 
16:30 - 17:30 

Gymzaal 
Pannenschuur 

Bunders 
Kikkenduut 

Woensdag 
06-01-‘16 t/m 
20-04-'16 

5 t/m 8  13:00 - 14:00 Gymzaal Bunders 

Coppele 
Mozaik 

Woensdag 
02-03-'16 t/m 
22-06-'16 

5 en 6  
7 en 8  

13:00 - 14:00 
14:00 - 15:00 

Gymzaal Coppele 

 
Wanneer gaat de NSS van start? 
 
In bovenstaand overzicht is te zien welke school in welke periode start. Kijk hier goed naar! 
De NSS zal namelijk in periodes plaats vinden. 
 
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan je contact op nemen via onderstaande 
gegevens. 
 
Sportieve groet, 
 
Combinatiefunctionarissen Sport te Oisterwijk 
 
Paula Marcelis  & Wout Stuiver 
paula.marcelis@tilburg.nl  wout.stuiver@tilburg.nl 
06 – 15 47 95 14   06 – 51 38 24 60 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier Naschoolse Sport 
 
Ik wil graag mee doen met de activiteiten van de Naschoolse Sport! 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam school en lesgroep:………………………………………………………………………..………………………………………… 

E-mailadres ouder(s)/verzorger(s):………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.(mobiel) ouder(s)/verzorger(s):……………………………………………………………………………………………………… 

 

Deze inschrijfstrook volledig ingevuld inleveren bij de groepsleerkracht. 
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