Wijk-Nieuwsbrief
Wijk: Purmer-Noord/Zuid
Periode: Van de kerstvakantie tot en met voorjaarsvakantie 2020

Beeball
Flying Petrels organiseert vanaf zaterdag 11 januari tot en met
zaterdag 14 maart gratis beeballtrainingen. Deze vinden plaats
van 10.30 tot 12.30 uur in gymzaal De Weide. Houd er rekening
mee dat wordt verwacht uiterlijk 10.15 uur aanwezig te zijn en
dat de ingang aan de voorzijde is, dus niet bij de school. Voor
meer informatie kan je contact opnemen met Menno Leeflang
(sportcoach Spurd): mleeflang@lmi-nl.com of 06-22247467.
SpurdFun
We gaan door met het binnenprogramma van SpurdFun. Op twee kleine wijzigingen na, is
het rooster hetzelfde gebleven. De locaties in de Purmer-Noord en Zuid blijven gymzaal
Zuivelpad (maandag 14.30-15.45 uur), sporthal De Vaart (woensdag 15.00-17.00 uur) en
gymzaal Tarwestraat (donderdag 14.30-15.45 uur).
Daarnaast hebben we sinds dit schooljaar een 13+ Girls Only activiteit. Dus ken jij meiden in
de leeftijd van 13 jaar of ouder, die wel willen sporten maar niet zo goed weten wat precies?
Adviseer hen eens om een kijkje te nemen op maandagavond van 19.00-20.30 uur in
gymzaal Doplaan.

Aangepast sporten
Vanuit Spurd zetten we ons ook in voor aangepast sporten, dit is voor kinderen voor wie de
reguliere sport (iets) te hoog gegrepen is. Er zijn diverse mogelijkheden zoals:
- Voetbal: maandag 14.30-15.30 uur bij Purmersteijn
- Atletiek: maandag 14.45-15.45 uur bij NEA Volharding
- Dans: dinsdag 14.30-15.15 en 15.15-16.00 uur in gymzaal Sportlaan
- Judo: vrijdag 15.00-16.00 uur in sporthal De Beuk
Voor meer informatie mail naar b.melis@spurd.nl.
PurVak in de Voorjaarsvakantie
De PurVak in de kerstvakantie is net achter de rug en we
kondigen de volgende alweer aan. In de voorjaarsvakantie is er
van maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari PurVak. De
locaties in de Purmer-Noord en Zuid zijn gymzaal Zuivelpad,
sporthal De Vaart en het Leeghwaterbad. Kijk voor de meest
actuele informatie op de nieuwe website: www.purvak.nl.
JeugdSportPas
Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Probeer dan vijf keer een
sport via de Spurd-JeugdSportPas. De JSP is voor leerlingen van
groep 1 t/m 8 en vijf keer kennismaken kost maar €8,00. Op de
website staat een groot overzicht van alle sportcursussen.
Aanmelden voor de derde periode kan tot en met zondag 23
februari via www.sportpas.nl/purmerend. Er kan gekozen worden uit
28 verschillende sporten op veel verschillende dagen en tijden, er zit
vast een leuke sport voor je bij. Voor meer informatie kun je mailen
naar jeugdsportpas@spurd.nl of bellen naar Olga Does 0299-418100.
Koningssportdag 2020
De inschrijfformulieren voor de Koningsspelen zijn weer naar de scholen gestuurd. De
Koningssportdag 2020 vindt plaats op vrijdag 17 april. Spurd organiseert dan sport- en
lactiviteiten voor ongeveer 5.000 kinderen in de Beuk, bij Purmersteijn, in het Leeghwaterpark
en in het Leeghwaterbad. Wil je misschien helpen bij of heb je ideeën over de
Koningssportdag? Mail dan naar b.melis@spurd.nl.
Activiteiten in het Leeghwaterbad
Op vrijdag 17 januari is van 19.00 tot 21.00 uur weer
aquadisco in het Leegwaterbad. Kijk voor meer informatie
over deze of andere activiteiten in het Leeghwaterbad op:
www.leeghwaterbad.nl.

