Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal
Medemogelijk gemaakt door:

Hallo kanjers van deze groep,

Roda JC Kerkrade, Sync.

Sporten is leuk en sporten is vooral gezond. Het houdt je lichaam in vorm. Ook goed eten en drinken zijn belangrijk.
Kortom, goed bewegen en goede voeding houden je fit.
Voor je ligt de gezondheidskrant van Roda JC Kerkrade. Profvoetballers weten hoe belangrijk het is om een goed
getraind lichaam te hebben; een lichaam waar je je hele leven mee vooruit moet.
Een gezond lichaam, dat lukt echt niet met cola en chips of met het hangen voor een beeldscherm van de televisie of de
computer. Dat zijn hele slechte gewoonten en dat wil je toch niet???

drukwerk,

Groeien & Bloeien

Roda JC Kerkrade wil jou graag helpen. Daarvoor is deze krant bedoeld. Er staan voor alle kinderen, groot en minder
groot, allerhande doe‐, puzzel‐, kijk‐, lees‐ en speelopdrachten in.
Als je kijkt naar onderstaande mindmap zie je dat er acht vakken zijn getekend. Die geven aan of het gaat om rekenen,
taal, lezen of om bijvoorbeeld muziek gaat. Bij ieder vak staan opdrachten. De rode opdrachten zijn voor de oudere
kinderen bedoeld en de groene voor de jongere. Maar, wie wil en kan mag alle opdrachten maken, hoor.

onderwijsadviezen en coaching,

Bij het samenstellen van deze krant is dankbaar gebruik gemaakt van de lesmap “Scoren voor gezondheid” van het
nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, het Nederlands
Instituut voor Sport en Bewegen, de stichting Meer dan Voetbal (september 2008).
Roda JC Kerkrade en de samensteller van deze krant wenst allen veel plezier.
Roland Willems, december 2011

PLUS

Groeien&Bloeien

supermarkten,

Lichaam

Lidmaatschap sportvereniging
‘Dikke vriendenclub’
Supermarktonderzoek
Twee dezelfde…

Medisch Centrum,

Beeld

Beweegparcours voor de speelplaats
Overgewicht/ ondergewicht
Gezond bewegen
Doolhof
Spiegelen

Atruim

Zoek de 10 verschillen en kleur
Sporticoontjes puzzel
Teken de ballen van groot naar klein
Kleurplaat

Mens

VIirenze

Natuur

Muziek

geestelijke gezondheidszorg.

Voedingsschijf
Van welke plant eten we wat?
Verbind het voedsel met waar het vandaan komt
Sportattributen
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Gezondheidskrant
Beweegliedjes
Bewegende muziekinstrumenten
Maak het geluid van…
Kabouterdans

Woordzoeker
Weet wat je eet
Schoolkrant
Kleur de letters
Plaatjes vertellen

Reken
BMI
Buitenspelen
Gewichtig
Rugnummers
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Wat eet je zoal?
Stel je maaltijd samen
Lievelingssport
Smiley

Taal
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Groeien & Bloeien

Mads Junker

drukwerk,

Tot ziens.

Roda JC Kerkrade, Sync.

Scoren is fijn. Scoren geeft een fijn gevoel.
Als spits van Roda JC Kerkrade heb ik de afgelopen seizoenen veel doelpunten kunnen maken. Dat kan ik doen omdat ik
veel train, veel beweeg en goed op mijn gezondheid let. Dat is heel belangrijk. Niet alleen voor nu, nu ik jong ben, maar
ook voor later.
Je moet dus heel goed voor je lichaam zorgen.
Doe net als ik:
Scoren voor gezondheid!

Medemogelijk gemaakt door:

Hallo meisjes en jongens,

onderwijsadviezen en coaching,

PLUS
supermarkten,

Atruim
Medisch Centrum,

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.
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Onderwijsadviezen en coaching

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.

Virenze

Medisch Centrum,

Al meer dan 100 jaar is Atrium MC een zeer bekend opleidingsziekenhuis en is vandaag de dag één van de grootste algemene
ziekenhuizen van Nederland. Atrium MC wil echter meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Ze willen niet alleen de mensen goed kunnen
verzorgen; ze willen voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben. Eén van de voorbeelden hoe Atrium MC dit wil realiseren is de
oprichting van de “Dikke Vrienden Club”. Een club om mensen met elkaar te verbinden en samen te werken aan een gezondere
levensstijl. Met de komst van deze gezondheidskrant zag Atrium MC dan ook een mooie gelegenheid om haar bijdrage te leveren om
kinderen bewust te maken van het belang van een gezond eetpatroon en goede beweging.

Atruim

Medisch Centrum

supermarkten,

Atrium

PLUS

Supermarkten

Plus Supermarkten is tot en met voetbalseizoen 2013‐2014 landelijk sponsor van de eredivisie. Niet alleen op landelijk niveau draagt de
supermarktorganisatie haar steentje bij in haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook op lokaal niveau willen de PLUS‐winkels
een bijdrage leveren. Deze gezondheidskrant past prima bij de merkwaarden van de PLUS‐winkels: aandacht, kwaliteit, lokaal en
verantwoord. In alles willen de PLUS‐supermarkten die sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap tonen. 14 PLUS supermarkten
in regio Parkstad en omgeving hebben de handen ineen geslagen en voegen daad bij het woord. "We hebben een groot assortiment
gezonde voeding en dat willen we graag met iedereen delen".

onderwijsadviezen en coaching,

PLUS

Groeien & Bloeien

In ons (onderwijs)land worden we steeds meer geconfronteerd met het feit dat we ons voornamelijk richten op de opbrengsten van
rekenen, taal en studievaardigheden. Je zult maar andere kwaliteiten bezitten, zoals heel creatief zijn of houden van de natuur om je
heen.
Groeien&Bloeien richt zich op de theorie van Howard Gardner over meervoudige intelligentie:
•
Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen of producten te vervaardigen die van belang zijn in een bepaalde
cultuur of gemeenschap.
•
Intelligentie is niet één, niet statisch en kan niet volledig worden vastgesteld IQ‐test.
Vertaald naar passend onderwijs:
•
Uitgaan van en een beroep doen op de sterke kanten van een leerling en/of leerkracht (vergroten schoolsucces,
veranderen van werkvormen; het hóe);
•
Afstemmen van de intelligentie op het leerprogramma (wijzigingen in didactiek, vergroten motivatie door betekenisvolle
contexten);
•
Uitgaan van zelfsturend vermogen via zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid.
Deze krant is volledig volgens bovenstaande theorie gemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.groeienenbloeien.nl

drukwerk,

Groeien&Bloeien

Roda JC Kerkrade, Sync.

Roda JC Kerkrade speelt al sinds de oprichting van de Eredivisie in 1973 onafgebroken professioneel voetbal op het hoogste niveau.
Een prestatie waar we met z'n allen trots op mogen zijn, helemaal als je ziet in welk rijtje Roda JC Kerkrade dan thuishoort. Behalve
onze club is dit recht alleen voorbehouden voor de traditionele top 3: Ajax, PSV en Feyenoord en FC Utrecht. Onze thuiswedstrijden
vinden plaats in het Parkstad Limburg Stadion waar iedereen van harte welkom is en gastvrijheid de boventoon voert. Naast alle
sportieve successen is Roda JC Kerkrade zich ook bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Roda JC Kerkrade wil
graag bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en doet dit middels de stichting "Roda JC Kerkrade, midden in de maatschappij".
Onze betrokkenheid hebben we vertaald naar 3 pijlers: Jeugd, Gezondheid en Respect en met deze gezondheidskrant vullen we dit
goed in. We zijn dan ook trots dat we hier onze bijdrage mogen leveren.

Medemogelijk gemaakt door:

Roda JC Kerkrade

geestelijke gezondheidszorg

Virenze, een instelling die ambulante zorg biedt aan kinderen & jeugdigen en volwassenen, is sinds haar ontstaan in 2003 steeds in
beweging. Zorg waarbij de cliënt centraal staat en hoge kwaliteit een voorwaarde is. Maar Virenze is meer! Zo is Virenze al enige jaren
de grootste maatschappelijke partner van Roda JC Kerkrade. Partner omdat Virenze gelooft in die samenwerking en ziet hierin
mogelijkheden om met name de jeugd te bereiken. De gezondheidskrant sluit dan ook goed aan bij de doelstellingen van Virenze om
de cliënt, in dit geval kinderen & jeugdigen, centaal te stellen.

Colofoon
De inhoud van deze krant werd verzorgd door Roland Willems, eigenaar Groeien&Bloeien. Roland Willems is tevens de schrijver van
het kinderboek van Roda JC Kerkrade: “De acht raadsels van het verdwenen spandoek”.
De vormgeving werd verzorgd door Vincent Willems, creative manager Groeien&Bloeien. Vincent Willems is tevens de illustrator van
het kinderboek van Roda JC Kerkrade: “De acht raadsels van het verdwenen spandoek”.
Groeien & Bloeien ®
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