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DE BESTE WENSEN
Wij van Playing for Success willen iedereen een heel mooi en vooral sportief 2015 toe wensen. Wij bedanken 
de sponsoren en scholen voor hun inzet afgelopen jaar. In 2015 willen wij nog meer naamsbekendheid 

verwerven en hopen we dat nog meer kinderen mogen deelnemen aan Playing for Success.

LEREN MET DE WOW FACTOR
Het is ontzettend fijn om te zien dat de scholen 
binnen Stichting MosaLira en KomLeren 
terugkoppelen dat wij van Playing for Success echt 
iets kunnen veranderen bij een kind. Wij laten zien 
dat leren ook leuk kan zijn en dat een kind meer 
kan dan hij of zij denkt.
Vorige week zijn we begonnen aan blok 2. De 
groepen zitten helemaal vol. In de eerste 
bijeenkomst hebben we onder andere het 
sponsorboekje besproken. Door het uitvoeren van 
klusjes is het de bedoeling dat zij zelf 25 euro gaan 
verdienen. Na elk klusje krassen ze een vakje open, 
waar een klein bedrag (0,50 tot 2,50) achter zit.  Als 
zij 25 euro bij elkaar hebben dan leveren ze het in 
en krijgen ze een MVV t-shirt. Dit shirt hebben ze bij 
elke les aan. Ook dragen ze een naamkaartje, 
waardoor ze overal in het stadion mogen komen. 
Dit draagt bij aan het WOW-gevoel!

Een van de betrokken partijen bij Playing for 
Success is Maastricht Sport, met als docente Daisy 
Claessens
Maastricht Sport is de verzelfstandigde 
sportorganisatie van de gemeente Maastricht. 
Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, 
exploiteert, organiseert en verbindt. 
Iedere les zal sport een onderdeel uitmaken van 
Playing for Success. Er worden uitdagende en 
vernieuwende sportacitiviteiten gedaan, waar de 
kinderen plezier in hebben. Sport wordt tijdens de 
lessen als middel gebruikt. De kinderen leren samen 
te werken, elkaar te vertrouwen, zich te 
onderscheiden en krijgen meer zelfvertrouwen door 
de sportacitivteiten. Het enthousiasme van de 
kinderen draagt bij aan de succesvolle invulling 
waardoor sport een nog belangrijker onderdeel 
uitmaakt van Playing for Success!

 Aanmelden
  Aanmelden gaat altijd via de school. De groepsleerkracht, de Intern Begeleider en de ouders
  melden de kinderen aan door het invullen van formulieren. Deze formulieren worden naar de 
  docenten van Playing for Success gestuurd. Zij bekijken wanneer de leerling kan starten.

MAASTRICHT SPORT
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Het dinsdagteam.

September 2014 zijn we gestart 
met een team van 14 spelers, 13 
heren en 1 dame. Wat een team! 
We hebben een ontzettend leuke, 
leerzame tijd gehad. We hebben 
geleerd wat we kunnen en 
kennen, maar zeer zeker ook 
geleerd om ons te presenteren, te 
laten zien en horen wie we zijn en 
waar we voor staan. We hebben 
inzicht gekregen in onze 
kwaliteiten en we hebben geleerd 
om te werken aan de kwaliteiten 
die we graag willen ontwikkelen. 
Middels allerlei verschillende 
“trainingen” zijn we verder 
gekomen in ons eigen presteren 
en presenteren. 

PfS: dat is werkelijk: “scoren in de 
verlenging”.
Met dank aan: Jelle, Tymen, Tom, 
Zoë, Marijn, Kieran, Jordy, Roel, 
Joris, Biko, Sem, Tristan, Lars C. en 
Lars O.

Het donderdagteam.

Het team op donderdag bestond 
uit 12 leerlingen. Ze hebben laten 
zien dat ze heel goed kunnen 
koken, luisteren, sporten en 
presenteren. In de 12 weken is het 
een hechte groep geworden die 
veel van elkaar geleerd heeft. In 
het begin was het eng om alleen 
voor de groep te staan, maar als 
je daar een succeservaring 
uithaalt dan is dat voor altijd! Het 
ga jullie goed Sarah, Milian, Emilie, 
Chris, Djana, Celine, Vanity, 
Alexander, Alex, Shane, Sylvana 
en Sima!

TERUGBLIK 
BLOK  1

Start blok 3
Blok 3 begint op 7 april. Op 31 
maart is er een 
informatiebijeenkomst voor de 
ouders, kinderen en leraren 
gepland. Deze bijeenkomst is 
van 17uur tot 18 uur in de 
businessclub van MVV. De 
kinderen kunnen elkaar al 
ontmoeten en krijgen te horen 
hoe het programma eruit ziet. 

 

Quote moeder : ik kreeg iedere week een ander kind thuis
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Week van Playing for Success

Van zaterdag 1 november tot en 
met vrijdag 7 november stond de 
hele week in het teken van Playing 
for Success! (PfS) En afgelopen jaar 
was het extra speciaal, 
want………..

Playing for Success bestaat:
     5 jaar 
Om dit te vieren hadden alle 
centrums in Nederland alles uit de 
kast getrokken om dit groots te 
vieren.
Zo pakte Playing for Success 
Maastricht ook flink uit met als 
hoogtepunten en exclusief, de 
“ Nederlands Elftal training” 
en het bezoek aan de wedstrijd 
MVV – Eindhoven.
Op woensdag 5 november was 
onze ambassadeur Cooky Voorn 
(oud assistent Bondscoach naast 
Bert van Marwijk) te gast om 
speciaal voor de kinderen van 
Playing for Success samen met de 
trainer van MVV, Ron Elsen, een 
voetbaltraining te geven in het 
MVV stadion. De kinderen die niets 
met voetballen hadden kregen de 
mogelijkheid om zelf een lekkere 
fruitcocktail te maken voor alle 
andere kinderen en ouders. 

Vóór de wedstrijd op vrijdag 7 
november mochten alle kinderen 
het veld op met de spelers om 
tijdens de rust vervolgens de aftrap 
te geven van de “Playing for 
Success Bokaal”.
Hierbij mochten ze strafschoppen 
schieten op een groot gatendoel.
Het mooie aan deze week was dat 
alle kinderen van PfS voor alle 
activiteiten een vriendje of 
vriendinnetje mochten meenemen.
Nou dit hebben we geweten!!!!! 
Op een enkeling na, had iedereen 
zowel op de woensdag als de 
vrijdag iemand meegenomen en 
waren ook heel veel ouders 
nieuwsgierig naar de verrichtingen 
van de kinderen.
Het was een gezellige drukte van 
jewelste, waarbij TV Maastricht die 
woensdag middag ook haar 
interesse toonde met een mooie 
reportage. Van vele ouders en 
kinderen kregen wij de vraag om 
dit te herhalen. Dit gaat ook 
gebeuren met een open dag voor 
alle deelnemers van PfS in mei 
(datum volgt nog).

Nog een keertje zien? 

Ga naar onze site 
www.playingforsuccess.nl/
maastricht

WEEK VAN 
PLAYING FOR SUCCESS

Voor meer informatie
Jeroen Wijckmans

+31 (0)6 50 20 51 90

j.wijckmans@playingforsuccess.nl

www.Playingforsuccess.nl/Maastricht
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