Wijk-Nieuwsbrief
Wijk: Purmer-Noord/Zuid
Periode: Tot en met de voorjaarsvakantie 2021
Spurd wenst Purmerend en Beemster zingend een Happy New Year! Klik hier voor de video:
https://fb.watch/2ORo80aHSO/
Het is een raar jaar geweest en we bevinden ons nog steeds in een vreemde situatie.
Gelukkig mogen kinderen t/m 17 jaar buiten blijven sporten. De overheid vindt het belangrijk
dat deze leeftijdsgroep in beweging kan blijven. Via deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren
hoe wij proberen zoveel mogelijk inwoners van Purmerend en Beemster in beweging te
krijgen en te houden.
Sammi en Senna
Deze twee jonge scholieren van De Marimba blijven ook tijdens het thuisonderwijs in
beweging en zij willen door middels van filmpjes zoveel mogelijk mede-scholieren stimuleren
om ook in beweging te blijven. Volg ze op TikTok, Instagram en/of Facebook onder
@sammi.senna.
PurVak
De PurVak in de kerstvakantie heeft vanwege de huidige maatregelen buiten
plaatsgevonden. De eerstvolgende PurVak is de PurVak in de voorjaarsvakantie
(zaterdag 20 t/m zondag 28 februari). Hoe die er precies uit gaan zien is
afhankelijk van de maatregelen.
SpurdFun
Vanwege de huidige maatregelen organiseren we ook buiten SpurdFun. Van maandag 4 tot
en met dinsdag 19 januari. Er zijn verschillende activiteiten in Purmerend en Beemster voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar. Het is verplicht om je van tevoren in te schrijven.
Alle informatie over SpurdFun is te vinden op: https://www.spurd.nl/spurdfun.
Inclusief sporten en bewegen
Aangepast sporten in Purmerend heet vanaf nu: “Inclusief sporten en bewegen”!
Alle informatie is te vinden op: https://www.unieksporten.nl.

Huiselijk geweld
Spurd komt met veel kinderen in contact en we zien het als onze taak om
oplettend te zijn met betrekking tot signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Daarom zijn er afgelopen jaar twee collega’s
opgeleid tot aandachtfunctionaris huiselijk geweld/ kindermishandeling.
Ook hebben alle lesgevende collega’s van het zwembad en onze
vakdocenten lichamelijk opvoeding een training gevolgd hoe zij signalen
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunnen herkennen en hoe
hierbij te handelen. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op
met Aline Slijkerman onder a.slijkerman@spurd.nl.
JeugdSportPas
Via de JeugdSportPas is het voor kinderen van groep 1 t/m 8
mogelijk kennis te maken verschillende sporten en de sfeer te
proeven bij een vereniging. Probeer 3, 4 of 5 keer een sport via de
Spurd-JeugdSportPas. Op de website staat een groot overzicht
van alle sportcursussen. Aanmelden voor de komende periode
kan tot donderdag 14 januari via www.sportpas.nl/purmerend.
Voor meer informatie kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl
of bellen naar Olga Does 0299-418100.
8x gratis de Baby Groente Tas!
Uw kindje leren om verse groenten te eten, kan een uitdaging zijn! De Baby Groente
Tas kan hier bij helpen. De Gemeente Purmerend en Beemster onderzoekt hoe
ouders de Baby Groente Tas ervaren. Daarom kunnen 150 gezinnen met een baby
van 4 tot 6 maanden gratis 8 weken lang de Baby Groente Tas ontvangen! Baby
Groente Tas is een non-profit initiatief van gemeente Purmerend en Spurd. Kijk op
www.babygroentetas.nl voor meer informatie.
YOU FIT
Op dinsdag 9 februari start YOU FIT weer. Ben je 13 t/m 18
jaar, beweeg je niet zo veel en wil je zelf bepalen op wat voor
manier je gaat bewegen? Kom dan naar You Fit! Tijdens 12
gratis groepslessen probeer je verschillende sporten om te
kijken welke sport bij jou past. Meer informatie vind je op
www.spurd.nl/youfit.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, volg ons dan via Facebook en Instagram.

