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Extra nieuwsbrief over SPORT 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
In de derde editie van de Willeke en Wil van begin dit schooljaar hebben 
we al laten zien welke sporten er dit schooljaar aan bod komen. De  
scholenhockeydag hebben we natuurlijk al gehad (zie hieronder het ver-
slag), maar de volgende sporten komen er nog aan: 
 
Basketbaltoernooi, 2 januari, voor de groepen 3 t/m 6 en 3 januari voor 
groep 7 en 8. 
Trefbaltoernooi, deze zal voor de groepen 7 en 8 zijn. 
Voetbaltoernooi, in maart en april voor de groepen 3 t/m 8. 
Beeballtoernooi, in juni voor de groepen 3 en 4. 
Atletiekdag, 13 juni 2020 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen aan een of meer van deze evenemen-
ten? Zet het alvast in je agenda! Meer informatie zal bijtijds verschijnen in 
de Willeke en Wil. 
 
We hopen op veel enthousiaste sporters! 

Sport editie 

Sportverslag scholenhockeydag: 
 

 
 
Wat kijken wij terug op een geslaagd hockey toernooi. 
Er zijn nog nooit zoveel aanmeldingen geweest voor 
het hockey toernooi en we hopen dat dit zo blijft groei-
en!  
We zijn enorm trots op de kinderen, ze hebben sportief 
en goed gespeeld!  
Ook hopen wij dat alle kinderen en ouders zo enthou-
siast blijven tijdens de toernooien!  
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Probeer een nieuwe sport met JouwSportPas; in de zaal of het zwembad, op het veld, in een team of 
juist individueel. Zo kom je erachter wat jij leuk vindt! Welke sport kies jij?  
 
Geen verplichtingen 
Met JouwSportPas koop je maximaal vier lessen bij de sportvereniging en heb je verder geen verplich-
tingen. 
Nooit meer vervelen 
Probeer vijf keer in een jaar een andere sport met JouwSportPas. Bekijk het aanbod, laat je inspireren 
en kies eens iets nieuws, zoals synchroonzwemmen, bowling, krav maga of rugby. 
Voor iedereen 
JouwSportPas heeft aanbod voor 2-jarigen tot en met volwassenen. Zo kan iedereen een leven lang 
sportplezier beleven.  
 
Voor meer informatie bekijk je de website https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/project/jouwsportpas/  

Wist je dat… 
 de sport Korfbal, door een 
Nederlander is bedacht?! 
Korfbal is een echte Holland-
se sport!  

Wist je dat… 

in een kwart van alle  
populaire drinkpakjes voor 
kinderen zit meer suiker dan 
in een even groot glas cola.  

Sporten in  
Haarlemmermeer 

Groeten van de sportcommissie 

Sporter uitgelicht 
 
Amani Bartens is vier jaar geleden begonnen met dansen. Na een jaar besloot zij om in de selectie te 
gaan en dit is een hele goed keus geweest.  
 
Op 18 oktober heeft Amani het WK gedanst in Duitsland en hier zijn mooie resultaten uitgekomen. Bij 
de formation (een groot team) zijn zij 3de geworden en bij teams hebben zij de 6de plaats weten te 
behalen! Wij zijn in ieder geval super trots.  
 
Door haar liefde voor muziek heeft ze ervoor gekozen om op dansen te gaan en ze doet het nu in to-
taal 5x per week. Haar droom in de toekomst is om een eerste plaats op een WK binnen te slepen, 
daarnaast zou zij het erg gaaf vinden om een eigen dansschool op te richten!  


