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TERUG IN DE GEUSSELT
Wij van Playing for Success zijn ontzettend blij  weer gebruik te mogen maken van de Persruimte in de 
Business club van MVV Maastricht. Alle activiteiten vinden weer plaats in het stadion en dragen bij aan de 
WOW factor. Tevens is er het afgelopen blok weer veel gebeurd met een hoge WOW factor!!!!

HOE ZIET EEN PERIODE ERUIT
Het is ontzettend fijn om te zien dat zoveel 
organisaties samen helpen aan de WOW factor van 
de kinderen. Samen met MosaLira en Komleren 
worden er kinderen geselecteerd die het beste in 
ons team passen. Wij laten zien dat leren ook leuk 
kan zijn en dat een kind meer kan dat hij of zij 
denkt.
Door de verschillende bijeenkomsten werken we 
aan verschillende kwaliteiten en talenten van het 
kind. Dit noemen wij de “ Soft Skills”  
Het einde van periode 2 is helaas aangebroken. 
Samen hebben alle kinderen door middel van de 
sponsorboekjes een speciaal MVV t-shirt verdiend. 
Ook heeft ieder kind zijn eigen keykoord. Met deze 
badge mogen zij overal in het stadion komen. Dit is 
natuurlijk heel speciaal!
Samen met verschillende begeleiders worden de 
bijeenkomsten gevormd. Zo zorgen verschillende 
pedagogen ervoor dat er aan de kwaliteiten van 
het kind gewerkt wordt. Daisy Claessens namens 
Maastricht Sport, zorgt voor de sportieve 
activiteiten. Maastricht sport is de 

verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente 
Maastricht. Er worden uitdagende en 
vernieuwende sportactiviteiten gedaan, waar de 
kinderen plezier in hebben. Sport wordt tijdens de 
lessen als middel gebruikt. Hierdoor leren de 
kinderen om samen te werken, elkaar te 
vertrouwen, zich te onderscheiden en meer 
zelfvertrouwen te krijgen. 
De inbreng van al deze partijen heeft er voor 
gezorgd dat we deze periode twee top teams 
hebben gevormd. Een team vol kwaliteiten, 
sportiviteit, gezelligheid en vooral het WOW-gevoel.

 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.
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Het dinsdagteam.

Begin januari is deze groep van 3 

meiden en 12 jongens gestart, 
helaas is het 2de blok alweer ten 
einde. Iedereen heeft duidelijk zijn/
haar talent kunnen laten zien en 
verder ontwikkeld. We hebben de 
afgelopen tijd veel gesport, 
samengewerkt en geluisterd naar 
elkaar. Hierdoor is het in een kort 
tijds bestek een hecht clubje 
ontstaan. 

Wij zijn trots op dit topteam dat 
bestond uit : Daimy, Krijn, Tycho, 
Yoni, Mika, Branco, Dylano, Ronny, 
Rick, Sabine, Jesse, Dominic, 
Mariska, Bjorn en Giel!

Het donderdagteam.

Het team van donderdag bestond 
eveneens uit15 leerlingen. Het was 
ook hier weer een bijzondere 
periode! Dit team was hartstikke 
sportief, enthousiast en heel 
gezellig. In het begin was het 
natuurlijk allemaal even spannend, 
maar na 11 weken is dit een hecht 
team geworden vol zelfvertrouwen 
en de WOW-factor heeft voor veel 
positieve resultaten gezorgd. Alle 
spelers van dit team hebben hun 
talenten laten zien en mogen trots 
zijn op hun succes ervaring binnen  
Playing for Success.
Het gaat jullie goed Julian N, Sven, 
Wesley, Sem, Jim, Esperanza, Jelle, 
Sascha, Donny, Adam, Leando, 
Shen, Mika, Stef en Julian L!

TERUGBLIK 
BLOK  2

Start blok 3
Blok 3 begint op 7en 9 april. Ook 
in dit blok hebben wij weer twee 
mooie groepen geselecteerd 
die Playing for Success mogen 
doorlopen. Tijdens dit blok zal er 
ook weer een terug-kom-dag 
zijn waar alle kinderen van het 
afgelopen schooljaar weer voor 
een middag PFS kunnen 
beleven.
Terug-kom-dag dinsdag 26 en 
donderdag 28 mei

Quote moeder : Mijn kind is iedere week heel enthousiast om 
naar Playing for Success te mogen. Ik zie hem iedere week 
veranderen.

Ook dit blok weer een bijzondere gebeurtenis 
met het bezoek vaan ziene Hoeglustigheid 
Odin den ierste

ALAAF
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Afsluiten als een echte V.I.P

Vorige week hebben alle kinderen 
met hun ouders, broertjes en zusjes 
Playing for Success afgesloten met 
een diner in de business club van 
MVV. Afgelopen periode stond 
nadrukkelijk in het teken van 
bewegen en gezondheid. Alle  
kinderen van PfS  werd de 
mogelijkheid geboden om na elke 
bijeenkomst een gezonde 
sportmaaltijd te nuttigen. Massaal 
werd op dit aanbod in gegaan. 
Deze maaltijden werden 
aangeboden en gesponsord door 
Daily Fresh en de stichting 
Maatschappelijke projecten 
Maastricht. De boodschap was 
duidelijk: een frietje mag best maar 
moet wel gecompenseerd worden 
met een gezonde maaltijd de dag 
erna. In een filmpje werd de 
kinderen en ouders duidelijk 
gemaakt hoe een 
uitgebalanceerde maaltijd eruit ziet 
en hoe belangrijk bewegen is. 
Als het op overgewicht aankomt 
scoort Maastricht aanzienlijk hoger 
dan het landelijk gemiddelde.  
Binnen PfS besteden wij hier 
nadrukkelijk aandacht voor en 
krijgen de kinderen bij binnenkomst 
een lekker stukje fruit en drinken ze 

water met een smaakje uit een 
echte “drink water” bidon. 
Vanuit Playing for Success willen wij 
alle sponsoren en iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd  bedanken 
voor de mooie, sportieve en 
gezonde periode. Steeds meer 
komen we dichter bij ons doel. 

Daily	  Fresh	  Food	  is	  de	  grootste	  
versleverancier	  van	  Zuid-‐Nederland.	  
Tevens	  zijn	  ze	  specialist	  in	  het	  
bereiden	  van	  sous-‐vide	  maal?jden.	  
Sous-‐vide	  maal?jden	  zijn	  vacuüm	  
verpakte	  producten	  die	  eerder	  in	  een	  
grote	  keuken	  vers	  worden	  bereid.	  Deze	  
worden	  door	  PFS	  in	  de	  oven	  op	  een	  
constante	  temperatuur	  opgewarmd	  en	  
geserveerd.	  Naar	  wat	  blijkt,	  een	  groot	  
succes!	  De	  kinderen	  zijn	  na	  twee	  
weken	  dit	  gegeten	  te	  hebben	  heel	  
enthousiast	  hierover.	  Wekelijks	  
schoven	  er	  diverse	  gasten	  bij	  ons	  aan	  
tafel,	  onder	  andere;	  de	  directeur	  van	  
MVV	  Frans	  Erens,	  een	  delega?e	  van	  
Scoren	  met	  gezondheid,	  onze	  centrum	  
manager	  Jeroen	  Wijckmans	  en	  diverse	  
anderen	  gasten	  verbonden	  aan	  PFS.

Nog een keertje zien? 

Ga naar onze site 
www.playingforsuccess.nl/
maastricht

RESTAURANT 
“LANGS DE LIJN” 

Voor meer informatie
Jeroen Wijckmans

+31 (0)6 50 20 51 90

j.wijckmans@playingforsuccess.nl

www.Playingforsuccess.nl/Maastricht

PLAYING FOR SUCCESS
Geusseltweg 11 

6202 ZV Maastricht

Wie is 
Daily Fresh Food
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