
Dinteloord, 7 april 2014 1401895 

College van burgemeester en wethouders en de raad 
van de gemeente Steenbergen, 
Buiten de Veste 1, 
4652 GA Steenbergen 

Geacht college, geachte raad, 

Groen van Prinstererschool 
Gem. STEENBERGEN 

8 APR 20UĮ 

Kopie aan: Gem. STEENBERGEN 

8 APR 20UĮ Vertrouwelijk 

' m 6
 1 1 1 1 

Het bericht bereikte ons via de stichting Sportadvies dat de gemeente voornemens 
is het Kind Fit project te beëindigen omdat de stichting soortgelijke activiteiten 
organiseert als de sportcoaches. 

Al jaren werken wij, Steenbergse basisscholen van de Lowys Porquinstichting, tot 
volle tevredenheid samen met de stichting Sportadvies. Het veelzijdig sport- en 
beweegaanbod van de stichting sluit nauw aan bij de sport- en beweeglessen van 
de basisschool mede door de door stichting Sportadvies ontwikkelde lessencycli 
m.b.t. de verschillende sporten. De stichting Sportadvies zorgt er jaarlijks voor dat de 
methodieken bij de tijd zijn, dat de bijbehorende materialen en gereedschappen 
beschikbaar zijn voor de basisscholen in de gemeente, dat de materialen in goede 
staat zijn en over de verschillende zalen verspreid worden. Deze materialen van de 
stichting zijn een noodzakelijke aanvulling op de standaarduitrusting van de diverse 
sportzalen. 

Daarnaast biedt het netwerk van de stichting de mogelijkheid aan kinderen kennis 
te maken met de diverse sportverenigingen door het organiseren van de jaarlijkse 
sportsnuffel. De sportsnuffel biedt de leerlingen de kans kosteloos kennis te maken 
met diverse sportverenigingen op een laagdrempelige manier. 

Zowel het netwerk als de materialen worden up to date gehouden. Wij zouden het 
heel jammer vinden dat zo'n zorgvuldig opgebouwd netwerk en de voorzieningen 
die daar voor de scholen bij horen, zomaar zouden verdwijnen. 

De sportcombinatiefunctionarissen vervullen momenteel een heel andere functie. Zij 
ondersteunen per schooljaar de scholen tweemaal 3 weken lang gedurende 1 dag, 
organiseren de beweeghappening van 25 april en het scholenvoetbaltoernooi van 9 
april. 
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Ons voorstel is om deze twee ondersteunende voorzieningen samen te voegen, 
waarbij de expertise en de voorzieningen van de stichting Sportadvies 
gegarandeerd blijven voor de basisscholen. 

Met vriendelijke groet mede namens rkbs Pius X, rkbs Maria Regina, rkbs Gummarus, 
rkbs Merijntje, rkbs Petrus en Paulus, 

Anneke Wabeke 

directeur pcbs Groen van Prinsterer 
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