
 
 

April 2022           Sportjournaal De Pendinghe In 

de gymles    
In unit 1 zijn we bezig geweest met… 

De kast bij de kleuters in de gymles is wat 
hoger gebouwd en echt iedereen durft daar 
naar beneden te zwaaien, super stoer! We 
hebben ook veel gemikt met kleine balletjes 
en pittenzakken tegen verschillende 
voorwerpen aan. We hebben de laatste les 
voor de vakantie afgesloten met de 
koningsspelen in de grote gymzaal. Hier 
hebben we ook met de X-wall kunnen spelen. 

In unit 2 zijn we bezig geweest met… 

Elke maandag zijn er 2 extra gymmeesters, 
Peter en Jorn, aanwezig om te leren van 
meester Bart zodat zij later ook gymmeester 
kunnen worden.   
Verder hebben we veel gespeeld met de X-
wall hier staan veel verschillende leuke 
spellen op die je samen kunt spelen. Ook 
hebben we trapeze zwaaien geleerd. We 
sluiten af met de koningsspelen, super leuk! 

Sportjournaal 

Belangrijke data… Wist je dat…

… juf Floor en meester Bart bij de Bslim 
activiteiten aanwezig zijn. Kijk voor de 
verschillende activiteiten onderaan het 
sportjournaal.  

… we een gloednieuwe X-wall hebben in de 
gymzaal waar we te gekke games op kunnen 
spelen!!  

… de avond4daagse dit jaar van 16 t/m 19 
mei is. 

21 april Koningsspelen groep 1 & 2 

22 april Koningsspelen groep 3 t/m 8  

 

16 t/m 19 mei avond4daagse  

18 mei sportdag groep 5 & 6 



In unit 3 zijn we bezig geweest met…

De afgelopen maanden stond in unit 3 elke 
maandag Klimmen op het programma. Niet in 
een klimrek maar op een echte klimwand van 
zo’n 5 meter hoog. Elke week 5 andere 
kinderen die mochten klimmen de rest van de 
klas ging zelfstandig aan de slag met dingen 
die ze leuk vinden om te doen in de gymles. 
De groepen 6 hebben gezwommen bij Bswim. 
En op de vrijdag hebben we nu les van 2 
extra gymjuffen, juf Iris en Marit. Zij willen 
graag leren van juf Floor zodat ze later ook 
gymjuf kunnen worden. 

Sportieve activiteiten 

Schoolvoetbal 2022 
Woensdag 6 april was het zover het 
schoolvoetbaltoernooi 2022. Het was koud en 
regenachtig maar dat hield ons niet tegen. 
We gingen met twee teams op de fiets 
richting sportpark Esserberg. Eenmaal 
aangekomen was het haasten in de voetbal 
outfit want de jongens speelden direct de 
eerste wedstrijd om 10:00 uur. Deze 
wedstrijd wisten zij overtuigend te winnen 
met 4-0! Toen was het de beurt aan de 
meiden. Ook zij deden het ontzettend goed, 
beide teams waren aan elkaar gewaagd en na 
20 minuten bleef het 0-0. Meester Jivan en 
juf Floor waren de gehele dag aanwezig om 
beide team natuurlijk superhard aan te 
moedigen! Gelukkig speelde beide teams 
geen enkele keer tegelijk. Zo konden ze ook 
elkaar aanmoedigen! De sfeer zat ondanks 
het weer er goed in! De Jongens wisten de 
ene na de andere goal te maken en wisten 3 
wedstrijden op rij te winnen, helaas was de 
laatste tegenstander net te sterk en door de 
laatst verloren pot eindigde ze als tweede in 
de poule. Dat betekende helaas geen verdere 
wedstrijden meer. Ook de meiden eindigde op 
een tweede plek in de poule door maar 1 
wedstrijd te verliezen. We zijn trots op deze 
kanjers! Het was een gezellige, sportieve en 
leuke voetbaldag!!  

Schaatsen in Kardinge  
21 maart gingen we op de fiets naar Kardinge 
met de groepen 6 & 7. Het was ontzettend 
leuk! Voor een aantal was het de eerste keer 
op het ijs en dus best spannend maar het 
ging ontzettend goed. Gelukkig geen ernstige 
val partijen. We hebben ons een uur heerlijk 
vermaakt op het ijs, de kinderen wilden nog 
wel langer blijven. 



 

Bslim 

Avond4daagse  
Na twee jaren zonder, is het weer tijd voor de 
Avond4daagse! Vanaf 16 t/m 19 mei 2022 
gaan we weer vier avonden lang 5 kilometer 
wandelen, liedjes zingen en plezier maken 
door de stad Groningen. We willen een zo 
groot mogelijk team vormen met de 
Pendinghe zodat we samen er super leuke en 
gezellige avonden van gaan maken. Er lopen 
ook een aantal juffen en meesters mee, 
gezellig toch? Doe je ook mee ? Meester Bart 
en juf Floor hebben de opgavenformulieren 
uitgedeeld en deze moeten vóór 10 mei 
worden ingeleverd bij je eigen juf of meester. 
We hebben er zin in!  

Wat is Bslim 
Bslim organiseert allerlei sportieve, leuke, gratis activiteiten in de wijk. Iedere schoolweek 
vanaf 1 februari worden de volgende activiteiten georganiseerd (met uitzondering van de 
vakanties). 

Bslim rooster vanaf 1 februari 2022: 
Maandag 
14:30 uur -15:15 uur - de leukste gymles (groepen 3 t/m 8) 
15:15 uur -16:00 uur - voetbal (groepen 5 t/m 8) 
Dinsdag  
14:30 uur - 15:30 uur - sportinstuif (groepen 3 t/m 8) 
Woensdag 
14:30 uur - 15:15 uur - freesports zoals; freerunnen, skaten, longboarden (groepen 3 t/m 8)  
14:30 uur - 15:15 uur - kleuter instuif (4 t/m 6 jaar, speellokaal de Pendinghe)  
15:15 uur - 16:00 uur - peuter instuif (2 t/m 4 jaar, speellokaal de Pendinghe)  
Donderdag  
14:30 uur - 15:30 uur - Hockeytraining (groep 3 t/m 8)  
Vrijdag  
15:30 uur - 16:30 uur - Basketbal (6 t/m 12 jaar) 

KOM MEEDOEN ! Je hoeft je niet op te geven en je kunt gratis deelnemen aan de 
activiteiten. Bovenstaande activiteiten worden georganiseerd in de gymzaal in de 
Vensterschool. Juf Floor en meester Bart zijn op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig.   


