Handbalclinics HV LIDO

Tijdens de 2e week van de Nationale Sportweek heeft HV LIDO zich bezig gehouden
met de kinderen van de Triangel in Leende. De kinderen van de groepen 3t/m5
waren welkom op de thuislocatie van LIDO. Op een speelse manier zijn ze aan de slag
gegaan om het spelletje handbal onder de knie te krijgen. Lekker met de bal gooien
en spetterende acties maken om zo tot scoren te komen!
Lijkt handbal u ook een gave sport? Kijk dan een keertje op de site van HV. LIDO voor
meer informatie: https://www.hv-lido.nl/

Start stagiaires sporthogeschool

Binnenkort starten er weer 1e jaars studenten van de Fontys Sporthogeschool op verschillende scholen binnen
onze gemeente. Deze studenten zullen op dinsdagen of donderdagen aanwezig zijn op de school van uw kind.
De studenten zullen in samenwerking met de sportconsulenten en de scholen zich bezighouden met de
gymlessen om zichzelf en de kinderen te verbeteren m.b.t. bewegen. Door het inzetten van deze studenten
krijgen onze kinderen nog meer aandacht m.b.t. sport en spel waardoor ze zich sneller kunnen ontwikkelen en
nog meer plezier kunnen ervaren tijdens de gymlessen. Wij wensen deze toekomstige gymdocenten dan ook
veel succes tijdens hun stage! Toegevoegd een klein voorstelrondje van deze studenten.

Basisschool de Talententoren/St. Jan
Hoi! Ik ben Bart Braam (de bovenste) en ik ben 20 jaar
oud en ik kom uit Veldhoven. Ik zit in mijn eerste jaar van
de ALO aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Ik
voetbal bij RKVVO in het 1e, daarnaast vind ik het leuk om
veel te sporten. Dit jaar kom ik bij jullie op school samen
met mijn klasgenootjes de gymlessen geven. Ik heb er
heel veel zin in en ik hoop jullie ook! We gaan er een mooi
jaar van maken.

Hoi! Ik ben Kim van de Laar(links), ik ben 17 jaar oud en ik kom stage lopen bij de St. Jan en De Talententoren.
Afgelopen jaar ben ik geslaagd voor de HAVO. Zelf dans ik bij Dansschool Step by Step, dit doe ik al vanaf dat ik 4
jaar ben. Sinds 2 jaar ben ik daar ook in gaan lesgeven. Dit vond ik erg leuk en zeker met het enthousiasme van
de kinderen. Daarom heb ik het besluit genomen om naar de ALO te gaan. We hebben al een kijkje genomen op
beide scholen en ik heb super veel in om deze lieve kinderen komend jaar les te mogen gaan geven.

Ik ben Jop de Jongh (de onderste) en ik ben 18 jaar oud. Ik zit momenteel in het eerste jaar van de ALO op de
Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Mijn grootste hobby is voetbal. Ik speel in j-o19 van V.V.Acht. Ik kom bij
jullie op school, samen met 3 medestudenten, de komende tijd de gymles verzorgen. Ik hoop er samen met jullie
een gezellige tijd van te maken.
Hoi allemaal,
Ik ben Brett Lens (rechts) en ben 20 jaar oud. Ik woon nog thuis in Eindhoven bij mijn ouders en zusje. Op dit
moment volg ik de studie Fontys Sport Hogeschool in leerjaar 1. De vooropleiding die ik heb gevolgd is Summa
Sport en Bewegen, uitstroomrichting bewegingsagoog. Naast mijn studie korfbal ik 2 keer in de week bij DSC in
Eindhoven. Hier korfbal ik in het 3e. Jullie kunnen mij herkennen aan mijn blauwe vest en mijn licht blonde
haren. Ik ben een persoon die actief bezig wil zijn en ben altijd erg enthousiast. Daarom kijk ik er erg naar uit om
dit jaar hier op school stage te lopen en hoop ook veel te leren. Als jullie vragen hebben mogen jullie deze altijd
aan mij stellen!

Trumakkers/Dirk Hezius

Hallo allemaal!
Mijn naam is Jodie Janssen, en ik kom gymlessen geven bij jullie op de dinsdag en de donderdag.
Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Eindhoven waar ik ook op school zit. Ik studeer aan de Fontys Sporthogeschool
en heb de richting ALO gekozen (leraar lichamelijke opvoeding). Wat ik leuk vind om te doen in mijn vrije tijd is
tijd doorbrengen met mijn vrienden, reizen, sporten, en leuke dingen te doen met mijn familie. Ik heb super veel
zin om jullie gymles te geven met de anderen studenten, en we maken er een leuk sportief jaar van.
Tot dan!
Beste ouders, leerlingen, meesters en juffen,
Mijn naam is Floris Koenen, en ik ga samen met mijn 3 fantastische medestudenten de komende maanden
meester Joeri ondersteunen bij de gymlessen. Ik ben 18 jaar oud en ben geboren en getogen in Eindhoven. in
mijn vrije tijd judo ik veel, maar ook gezellig met vrienden zijn vind ik een prima dagbesteding. ik hoop dat wij als
groep de komende tijd een zo positief mogelijke invloed op de gymlessen kunnen hebben en dat wij en alle
leerlingen er wat van leren!
Hallo allemaal! Mijn naam is Boris en ik ben op dit moment een 1e jaars student aan de Fontys sporthogeschool.
Ik studeer daar de opleiding ALO. Dit is een opleiding waar je geleerd wordt om een goede sport/gymdocent te
worden. 3 medestudenten en ik hebben het genoegen gekregen om dit jaar stage te mogen lopen bij jullie op
school! Dit houdt in dat wij jullie dit jaar nog genoeg gymlessen gaan geven. Mijn medestudenten en ik hebben
er in ieder geval erg veel zin in om met jullie aan de slag te gaan. Samen gaan we er een leuk jaar van maken. Tot
snel!
Hoi allemaal, mijn naam is Timo de Wit en 1e jaars student aan de Fontys Sporthogeschool. Samen ga ik met mijn
studiegenoten er een leuk en vooral sportief jaar van maken op basisschool de Dirk Hezius en de Trumakkers.
Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Kindcentrum de Parel/Triangel

Hoi, wij zijn Meike, Chris, Guus en Fay. Wij zijn vier enthousiaste
eerstejaars ALO studenten van Fontys Sporthogeschool. Dit schooljaar
komen wij stage lopen bij de gymlessen van De Triangel (Leende) en De
Parel (Heeze). Hieronder vertellen wij in het kort iets over onszelf, als u
vragen heeft neem gerust contact met ons op. Wij kijken er erg naar uit
om stage te komen lopen bij jullie, hopelijk tot snel!
Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Fay Matulessya (2e van links)
20 jaar (28-05-1998)
Snowboarden, muziek maken, lekker eten En
afspreken met vrienden

Waarom deze studie?
Nadat ik mijn middelbare schooldiploma heb gehaald ben ik aan de MBO opleiding Summa Sport en Beweging
begonnen. Op deze opleiding heb ik veel geleerd en ben ik met plezier en ervaringen rijker afgestudeerd. Ik heb
mij gespecialiseerd in bewegingsagogie en speciale doelgroepen. Aan de hand van deze leervolle ervaringen ben
ik er achter gekomen dat ik later graag iets zou willen doen binnen dit vak. Academie Lichamelijke Opvoeding
(ALO) is dan ook een studie die echt bij mij past!
Ik kijk er erg naar uit om stage te komen lopen bij De Parel / De Triangel en hopelijk nog meer te leren van de
leerlingen, tot snel!
Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Chris Hoo (2e van rechts)
18 jaar (07-04-2000)
Fitnessen, gamen, afspreken met vrienden en films kijken

Waarom deze studie?
Sinds jongs af aan ben ik een sportief persoon geweest. Op de middelbare school was mijn favoriete vak dan ook
lichamelijke opvoeding. In havo4 had ik het van Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) als extra vak in mijn
vakkenpakket. Vanaf dit moment wist ik dat ik een sportopleiding wilde gaan doen. Na verschillende open dagen
te hebben bezocht heb ik de keuze gemaakt om gymdocent te worden. Dat is dus de reden dat ik voor de
Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) heb gekozen!
Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Meike van Stratum (1e van rechts)
19 jaar (01-08-1999)
Hockey en skiën

Iets over mij:
Ik woon nog thuis bij mijn ouders in Geldrop. Dit jaar ben ik begonnen op de ALO bij Fontys Sporthogeschool.
Voorafgaand aan het hbo heb ik drie jaar lang gestudeerd op het CIOS in Sittard. Door deze vooropleiding weet
ik zeker dat ik gymdocent wil worden.
Naast school ben ik actief binnen Hockey Geldrop. Zelf speel ik in Geldrop Dames 1. Ik heb hierbij verschillende
breedtesport teams en eerste lijn teams getraind en gecoacht. Dit jaar ben ik trainer/coach van JB1. Daarnaast

ben ik sinds drie jaar de coördinator van de Hockeyschool. Door de week en in het weekend ben ik vooral op de
hockeyclub te vinden.
Ik kijk er erg naar uit om stage te mogen komen lopen in de gemeente Heeze Leende. Op de dinsdag ben ik
samen met mijn stage groepje actief op basisschool de Triangel. Op de donderdagen verzorgen we de gymlessen
op Kindcentrum de Parel.

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Guus Borel (1e van links)
17 jaar (25-06-2001)
Tennissen en afspreken met vrienden

Waarom deze studie?
Vorig jaar heb ik mijn havo-diploma behaald en ervoor gekozen dit jaar Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO)
te studeren op de Fontys Sporthogeschool. Ik vind het erg leuk vind om kinderen iets te leren en ze ergens in te
stimuleren en haal hier erg veel voldoening uit. Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat het werken met
kinderen hierbij gecombineerd wordt met iets waar ik me het allerliefst mee bezighoud, bewegen en sporten. Ik
heb daarom ook erg veel zin in mijn stageperiode!

Dansen bij Lucky Bandits!

Peuter kleuterdans, jazz, streetdance, showdance en dancefitness.
Iedereen kan bij ons dansen! Plezier, enthousiasme en hard werken
staan bij ons centraal.
Binnenkort zijn we te zien bij het evenement ‘Spotlight’
georganiseerd door de Heibessums! Zien we jou daar ook schitteren op
het podium?
Heb je zin om te gaan dansen? Kom dan eens een gratis proefles
volgen. Ga naar luckybandits.nl voor het lesrooster en meer info of
mail naar Janet via dansverenigingluckybandits@gmail.com

Spelenkermis Fontys Sporthogeschool.

Woensdag 10 oktober was weer de jaarlijkse
spelenkermis georganiseerd door 1e jaars
studenten van de Fontys Sporthogeschool. Tijdens
hun introductiekamp is het traditie een
spelenkermis te organiseren voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Meerdere dorpen waaronder Heeze
werden aangedaan door de studenten om een gave
middag te organiseren voor de kinderen. Binnen
Heeze-Leende werden de schoolpleinen van de
Dirk Hezius en de Trumakkers/Merlebos
omgetoverd tot een waar spelletjes festijn. Samen
met het geweldige weer hebben de studenten er
een fantastische dag van gemaakt.

