Informatie SAM Multisport Junior
Inleiding
SAM Multisport Junior is een breed sportprogramma waar aandacht wordt gegeven aan de
motorische ontwikkeling van kinderen. Gedurende 4 periodes van 3 weken worden er 8 verschillende
sporten aangeboden. Elk kind kan zo ervaren en ontdekken waar zijn beweegbehoeftes liggen.
Vanaf 1 oktober is er een pilot voor kinderen van 4-6 jaar van start gegaan: SAM Multisport Kids. Hier
komen verschillende beweegvormen zoals lopen, klimmen, klauteren, balanceren, gooien, vangen en
mikken aan bod. Binnen de lessen is er een variërend aanbod aan sport/spel activiteiten, kinderen
worden elke keer weer opnieuw uitgedaagd. Kinderen ontwikkelen zich snel tijdens de lessen. Zij
worden begeleid door een vakdocent van Sportservice Ede en enthousiaste energieke vrijwilligers
en/of stagiaires van de mbo sportopleiding.
SAM Multisport Junior start vanaf 22 maart 2019 voor
kinderen vanaf 7 jaar die nog geen sport hebben gekozen.
Zij kunnen zich aanmelden voor dit programma. Binnen
deze pilot maken zij kennis met 8 verschillende sporten en
staat sportplezier en de motorische ontwikkeling van de
kinderen centraal. SAM Multisport Junior wordt
georganiseerd door TweeVV (volleybal), Fightin’ Nabil
(karate), DVO (korfbal), ZVV Ede (voetbal), Exalto
(gymnastiek), MHC Ede (hockey) en Climax (atletiek) in
samenwerking met Sportservice Ede.
Binnen deze pilot gaan we kijken hoe kinderen zich motorisch ontwikkelen. Vooraf en achteraf vindt
er ook een meting plaats. Dit bestaat uit een beweegtest en een vragenlijst over sport en bewegen.
Met SAM Multisport Junior willen we bereiken dat kinderen door het sportplezier beter worden in
sport en bewegen, en door de brede kennismaking ontdekken welke sport het beste bij hun past.
Hiermee is de kans ook groter dat zij na hun jeugd blijven sporten.

Plaats en tijd
Van der Knaaphal
Burgemeester Cees van der Knaapweg 10
6717 VZ, Ede
Elke vrijdag van 17:00 – 18:30 uur

Aanmelden
Het inschrijfformulier (zie bijlage) kunt u mailen naar sebastiaan.kuijper@sportservice-ede.nl

Kosten
Eenmalig € 24,95 voor de gehele pilot SAM Multisport Junior (periode 22 maart – 28 juni)
De kosten voor SAM Multisport Junior vragen wij u tijdig over te maken naar het rekeningnummer
van Sportservice Ede: NL94 RABO 0121 4413 93 o.v.v. pilot SAM Multisport Junior.
Graag uiterlijk 20 maart i.v.m. start van het programma op 22 maart as.

Programma
Periode
Datum
0-meting (onderzoek)
A

B

C

D
1-meting (onderzoek)
evaluatie/ afsluiting

22-3-2019
29-mrt-19
5-apr-19
12-apr-19
19-apr-19*
26-apr-19
3-mei-19
10-mei-19
17-mei-19
24-mei-19
31-mei-19*
7-jun-19
14-jun-19
21-jun-19
28-jun-19

Sport 1
Kick-off
Volleybal - TweeVV
Volleybal - TweeVV
Volleybal - TweeVV
Karate - Fightin' Nabil
Karate - Fightin' Nabil
Karate - Fightin' Nabil
Korfbal - DVO
Korfbal - DVO
Korfbal - DVO
Zaalvoetbal - ZVV
Zaalvoetbal - ZVV
Zaalvoetbal - ZVV
Back-up
Afsluiting

Sport 2
Gymnastiek - Exalto Sport
Gymnastiek - Exalto Sport
Gymnastiek - Exalto Sport
Hockey - MHC Ede
Hockey - MHC Ede
Hockey - MHC Ede
Atletiek - Climax
Atletiek - Climax
Atletiek - Climax
Judo
Judo
Judo

*NB. Mogelijk dat 19 april (Goede Vrijdag) of 31 mei (dag na Hemelvaart) vervalt en het schema
opschuift.

Kleding
✓
✓
✓
✓

Korte broek
Sport T-shirt
Gymschoenen / zaalschoenen
Bidon / flesje drinken

Let op: zorg dat uw kind geen sieraden om heeft in de les (veiligheid). Indien er specifieke kleding of
materiaal benodigd is, zal dit verzorgd worden door de sportaanbieder.

Overige bijzonderheden en voorwaarden
Het is wenselijk dat alle kinderen zoveel mogelijk het gehele programma deelnemen. Het programma
loopt ook door in de meivakantie! Tussentijdse instroom van nieuwe kinderen is niet wenselijk i.v.m.
het beweegonderzoek. De metingen worden verricht door studenten van de ALO-HAN onder toezicht
en verantwoordelijkheid van Sportservice Ede. Alle data wordt anoniem verwerkt en is (evt.) alleen
inzichtelijk voor de ouder en trainers. Deelnemers van SAM Multisport Junior zijn verzekerd via
Sportservice Ede.

Contact
Sebastiaan Kuijper
E: sebastiaan.kuijper@sportservice-ede.nl
T: 06 46257126
Voor meer informatie kunt u altijd contact met Sebastiaan opnemen!
Meer weten over onze visie op sport en bewegen voor kinderen, klik dan hier

