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Buurtsport
Algemeen
Vanaf 1 april zal er ieder kwartaal een
nieuwsbrief verschijnen met daarin
de ontwikkelingen rondom Buurtsport &
Jongerenwerk. Allereerst zullen de
teams geïntroduceerd worden zodat u weet
wie er allemaal actief zijn
binnen de teams.
Daarnaast is ook het EnverE25 team actief in
Maassluis.
Hier kunnen jullie meer over lezen onderaan
de nieuwsbrief.

Team buurtsport & team jongerenwerk
Boven v.l.n.r.: Rick, Marc, Ilias, Loek
Midden v.l.n.r.: Camiel, Emmelien, Ruben, Jip
Onder v.l.n.r.: Chris, Lotte
Afwezig: Benjamin, Tarik en Pauline

Buurtsport
Het Buurtsportteam is actief op de basisscholen en in de wijken
van Maassluis. Op maandag t/m vrijdag zullen zij op (bijna) iedere
basisschool de gymlessen, kleutergymlessen, pauzesport en naschoolse
activiteiten verzorgen. Naast de activiteiten op de scholen, worden er
ook activiteiten in de wijken aangeboden. Wilt u weten welke activiteiten
er allemaal zijn? Kijkt u dan vooral even op de site.
Speelgym(+)

Het Buurtsportteam wil graag dat alle kinderen op
zijn of haar niveau ook buiten schooltijd kunnen
blijven bewegen. Hierdoor biedt het buurtsportteam
twee verschillende soorten speelgym aan.
Iedere maandag wordt er voor de kinderen
Speelgym+ (15:30-16:30, Heydenlaan) en iedere
woensdag Speelgym (13:30-15:00, Wethouder
Smithal, Startpunt en Inblik) georganiseerd. Tijdens
deze activiteiten kunnen de kinderen zelf kiezen wat
ze willen spelen. De buursporters zorgen dat de
gymzalen vol staan met verschillende materialen,
zodat er voor ieder kind wat leuks is. Wanneer het
voor de kinderen lastig is om mee te kunnen met
het regulier onderwijs, kunnen ze aansluiten bij
Speelgym+. Bij Speelgym+ zijn de groepen wat
kleiner, waardoor de kinderen wat meer aandacht
kunnen krijgen dan tijdens de reguliere Speelgym.
Schoolsporttoernooien
Afgelopen oktober heeft gelukkig weer het eerste
schoolsporttoernooi (handbal) plaatsgevonden en in maart/
april zal het schoolvoetbaltoernooi ook weer plaatsvinden!
We hebben dit jaar +/-700 aanmeldingen ontvangen
voor het schoolvoetbaltoernooi. In mei vindt het
schoolkorfbaltoernooi weer plaats! De aanmeldingen voor alle
toernooien zullen weer via de site van buurtsport gaan, de
teams worden gemaakt door de scholen zelf. Wij zijn erg blij
dat de toernooien weer door kunnen gaan en wensen iedereen
die met een van de toernooien meedoet veel plezier en succes!
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Jongerenwerk
Meidenwerk
Meidenwerk is dit kwartaal iedere maandagavond van
17.00 tot 20.00 uur bij InBlik. Deze activiteit is gericht
op meiden in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Je kan
bijvoorbeeld na school komen chillen bij InBlik en met
andere meiden praten over wat je bezighoudt, maar
ook waar je tegenaan loopt. Er worden ook voor en met
meiden activiteiten georganiseerd, zoals met uiterlijk
bezig zijn, koken/bakken, verschillende sporten &
uitstapjes.
Ook worden er avonden georganiseerd waar we andere
organisaties uitnodigen om iets te komen vertellen,
bijvoorbeeld over anticonceptie.
Wil je meedoen met de activiteiten, heb je een vraag, een
probleem, een idee of wil je gewoon meer informatie?
Dan kan je één van onze Meidenwerkers whatsappen op
0613390406.

Chef InBlik
Iedere woensdagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur is er Chef
Inblik. Kinderen en jongeren vanaf 10 jaar gaan samen met de
jongerenwerkers gerechten maken uit verschillende keukens.
Samen met de kinderen worden er boodschappen gedaan,
gekookt, en natuurlijk gegeten. Wanner het mogelijk is worden
er ook producten gebruikt uit onze eigen moestuin. Door
producten uit de moestuin te gebruiken en met de kinderen
en jongeren boodschappen te doen, proberen we een stukje
bewustwording te creëren onder de jongeren en kinderen.

Open inloop
Op vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur en zaterdag en
zondag van 15.00 tot 22.00 uur is er de open inloop
bij InBlik. Dit is een momenten waarop jongeren in
de leeftijd van 12 tot 23 jaar (met uitloop naar 27
jaar) kunnen komen chillen. In de accommodatie
kan je poolen, gamen, bordspellen spelen, tv kijken,
tafelvoetballen en tafeltennissen.
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EnverE25
Individuele trajecten
Team Enver-E25 ondersteunt en begeleidt onder
andere kinderen/jongeren bij uitdagingen in het
dagelijkse leven zodat de kinderen/jongeren
weer verder kunnen. Het team is beschikbaar
voor vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo
(zwaardere) vormen van hulp te voorkomen en voor
wie zwaardere zorg niet nodig is. In een periode
van drie maanden werken zij met de kinderen/
jongeren aan doelen. Mochten ze samen merken
dat een andere soort van hulp beter bij het kind
of de gezinssituatie past, dan helpen zij met een
verwijzing. Team Enver-E25 kan onder andere
helpen met zowel de opvoeding, onderlinge
communicatie, relaties met familie/vrienden en
dagbesteding.
Training dappere dino’s
Een van de activiteiten die Team Enver-E25
organiseert, is de training stoere schildpadden
(leeftijd 4-6 jaar) en dappere dino’s (leeftijd 6-8 jaar).
Dit is een preventieve groepstraining voor kinderen
van wie de ouders gescheiden zijn. Op 1 februari
is de eerste groep gestart met de training dappere
dino’s. In totaal zijn er 12 bijeenkomsten welke
worden georganiseerd bij InBlik aan de Vloot.

Samenwerking
Albeda College
Op de woensdagochtend zijn twee collega’s actief
bij InBlik met een groep Syrische jongeren
vanuit het Albeda college. Het doel is om de
jongeren te begeleiden hun weg te vinden in
de maatschappij en te werken aan een sociaal
netwerk. Er worden diverse activiteiten aangeboden,
bijvoorbeeld een bezoek aan de moskee of koken bij
InBlik.
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