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NIEUWSBRIEF
Oktober 2015

WARMING - UP : 
In	  deze	  nieuwsbrief	  willen	  wij	  een	  a1rap	  geven	  aan	  een	  nieuw	  jaar	  Playing	  for	  Success	  en	  onze	  selec:e	  aan	  jullie	  
voorstellen.	  We	  hebben	  twee	  mooie	  grote	  teams	  en	  ook	  in	  de	  trainersstaf	  hebben	  er	  wisselingen	  plaatsgevonden.	  
Annelies	  Cox	  hee1	  na	  drie	  fantas:che	  jaren	  als	  docent	  afscheid	  genomen.	  Hiervoor	  hebben	  wij	  onze	  staf	  weer	  
versterkt	  met	  Corinne	  Lenzen.	  Wij	  wensen	  haar	  heel	  veel	  “	  success”	  .	  In	  deze	  nieuwsbrief	  zullen	  wij	  onze	  teams	  en	  
versterkingen	  presenteren	  en	  kort	  terugblikken	  op	  afgelopen	  jaar.

NOG EENS DRIE JAAR PFS
In	  september	  2011	  werd	  het	  startsein	  gegeven	  voor	  
Playing	  for	  Success	  in	  Maastricht.	  Onderwijsorganisa:es,	  
een	  welzijns-‐,	  en	  een	  betaald	  voetbalorganisa:e	  sloegen	  
de	  handen	  ineen	  om	  concrete	  en	  meetbare	  doelen	  te	  
realiseren.	  Inmiddels	  zijn	  we	  drie	  hele	  mooie	  jaren	  
verder.	  Onderwijsonderzoeksbureau	  Oberon	  hee1	  
onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  sociaal-‐emo:onele	  
ontwikkeling	  van	  de	  deelnemers	  aan	  Playing	  for	  Success.	  
Bij	  95	  procent	  is	  een	  significante	  groei	  te	  zien	  met	  
betrekking	  tot	  hun	  sociaal-‐emo:onele	  ontwikkeling.	  
Zo’n	  65	  procent	  maakt	  een	  grote	  tot	  zeer	  grote	  groei	  
door	  op	  alle	  vier	  de	  onderzochte	  onderdelen:	  
zelfvertrouwen,	  mo:va:e,	  zelfwaardering	  en	  

samenwerken.	  Playing	  for	  Success	  richt	  zich	  dan	  ook	  
vooral	  op	  de	  sociaal-‐emo:onele	  ontwikkeling	  van	  

kinderen.	  Uiteindelijk	  zullen	  de	  talenten	  zichtbaar	  
worden	  en	  gaan	  kinderen	  meer	  uit	  zichzelf	  halen.	  

Door	  het	  behalen	  van	  deze	  goede	  resultaten	  hebben	  we	  
het	  goede	  nieuws	  gekregen	  dat	  we	  nog	  drie	  jaar	  mogen	  
doorgaan.	  	  Dat	  betekent	  dat	  nog	  meer	  kinderen	  van	  de	  
scholen	  van	  KomLeren	  en	  Mosalira	  deel	  kunnen	  nemen	  
aan	  ons	  mooie	  programma.	  

Momenteel	  zijn	  er	  al	  26	  Leercentrums	  over	  het	  hele	  land	  
verspreid.

 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. 



2]

                Onze versterking

Ik	  ben	  Corinne	  Lenzen	  en	  ga	  dit	  
schooljaar	  enthousiast	  aan	  de	  slag	  bij	  
Playing	  for	  Success.
Ik	  werk	  nu	  13	  jaar	  als	  leerkracht	  voor	  
de	  s:ch:ng	  Kom	  Leren.	  (Maastricht	  
en	  Heuvelland).
Zelf	  ben	  ik	  moeder	  van	  2	  kinderen,	  
een	  dochter	  van	  9	  en	  een	  zoon	  van	  5	  
jaar.
Door	  mijn	  vooropleiding	  aan	  het	  CIOS	  
heb	  ik	  het	  al:jd	  leuk	  gevonden	  om	  
met	  kinderen	  te	  sporten
en	  om	  ze	  motorische	  en	  vaak	  
tegelijker:jd	  cogni:eve	  vaardigheden	  
aan	  te	  leren.	  Bij	  PFS	  is	  dit	  mogelijk	  
zeker	  in	  combina:e	  met	  het
zelfvertrouwen	  versterken	  van	  de	  
kinderen	  die	  hier	  aan	  deelnemen.
	  
Ik	  hoop	  veel	  kinderen	  	  bij	  PFS	  te	  
mogen	  ontmoeten!

Hoi!	  Mijn	  naam	  is	  Sophia	  van	  
Stalborch,	  ik	  ben	  20	  jaar	  oud	  en	  
studeer	  aan	  de	  Fontys	  Hogeschool	  
Pedagogiek	  jaar	  2.	  Ik	  ben	  stagiaire	  bij	  
Playing	  for	  Success	  op	  dinsdag	  en	  
woensdag,	  gedurende	  het	  hele	  jaar.	  
Oorspronkelijk	  kom	  ik	  uit	  Vught,	  

Noord-‐Brabant.	  Ik	  ben	  aan	  de	  
universiteit	  van	  Maastricht	  begonnen,	  
maar	  ik	  kwam	  er	  al	  gauw	  achter	  dat	  ik	  
de	  verkeerde	  studie	  had	  gekozen.	  
Zodoende	  ben	  ik	  terecht	  gekomen	  bij	  
Pedagogiek.	  Het	  werken	  met	  
kinderen/jongeren	  spreekt	  mij	  erg	  
aan.
Ik	  houd	  ook	  erg	  van	  sporten,	  zoals	  
tennis,	  roeien	  en	  hardlopen	  en	  ik	  
hoop	  dat	  ik	  een	  fantas:sch	  en	  
leerzaam	  jaar	  tegemoet	  ga	  bij	  Playing	  
for	  Success!

Start blok 1 schooljaar 
2015-2016
Blok 1 is gestart op 15 en 17 
september. Beide groepen 
hebben een grote selectie.
Op de dinsdag bezoeken 
iedere week 19 kinderen het 
stadion en op de donderdag 
16 kinderen. De trainingen 
zijn altijd van 15.30 -18.00 uur.

Ik ben

Ik ben 

onze 
opstelling van de 
nieuwe teams is 
bekend !!!!!!!!
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NABESPREKING
We	  zijn	  alweer	  gestart	  met	  het	  1ste	  	  
blok	  in	  het	  nieuwe	  blok.	  Toch	  blikken	  
we	  graag	  nog	  even	  terug	  op	  laatste	  
blok	  van	  schooljaar	  2014	  /	  2015.	  Dit	  
met	  name	  vanwege	  de	  enorme	  kanjers	  
die	  in	  ons	  team	  zaten!
De	  dinsdag-‐	  en	  donderdaggroep,	  twee	  
totaal	  verschillende	  groepen,	  maar	  
wat	  hebben	  we	  samen	  een	  plezier	  
gehad!	  We	  hebben	  ontzedend	  veel	  
geleerd,	  gekeken	  naar	  onze	  kwaliteiten	  
en	  verbeterpunten	  én	  nieuwe	  
vrienden	  gemaakt.
	  
Blok	  3	  begon	  met	  een	  terugkomdag	  
voor	  alle	  blokken	  van	  dat	  schooljaar,	  
op	  die	  dag	  hebben	  de	  kinderen	  al	  
meteen	  kennis	  mogen	  maken	  met	  
Cooky	  Voorn,	  onze	  ambassadeur.	  Later	  
dit	  blok,	  hee1	  een	  groep	  hem	  nog	  
eens	  mogen	  interviewen	  en	  daar	  
verteldde	  hij	  over	  al	  zijn	  ervaringen	  
met	  onder	  andere	  het	  Nederlands	  
el1al.	  De	  andere	  groep	  hee1	  S:jn	  
Vullings,	  persman	  van	  MVV,	  mogen	  
interviewen.	  1	  Mei	  hebben	  we	  met	  z’n	  
allen	  gezien	  hoe	  MVV,	  FC	  Den	  Bosch	  
met	  3-‐0	  versloeg.	  Naast	  al	  deze	  
fes:viteiten	  hebben	  we	  wekelijks	  

gesport	  en	  andere	  leuke	  ac:viteiten	  
gedaan.
Het	  laatste	  blok	  hebben	  we	  afgesloten	  
met	  presenta:es	  over	  de	  kinderen	  en	  
vervolgens	  genoten	  van	  een	  heerlijk	  
diner	  samen	  met	  het	  hele	  gezin	  en	  een	  
aantal	  speciale	  gasten,	  zoals	  de	  
directeur	  van	  MVV	  en	  een	  aantal	  
bestuursleden	  van	  de	  landelijke	  
organisa:e	  van	  Playing	  for	  Success	  
Nederland.
We	  kijken	  met	  heel	  veel	  bewondering	  
en	  respect	  terug	  op	  deze	  twee	  
groepen,	  dank	  jullie	  wel	  voor	  alles	  en	  
hopelijk	  tot	  ziens!	  

”LESTE GRAAS”
Afgelopen	  voorjaar	  en	  zomer	  hebben	  
wij	  bijna	  1700	  potjes	  verkocht	  aan	  
onze	  MVV	  supporters.	  Ook	  de	  
bijzondere	  stukken	  zoals	  de	  
middens:p	  leverden	  500	  euro	  op.
Met	  deze	  ac:e	  waarbij	  Playing	  for	  
Success	  de	  belangrijkste	  rol	  in	  hee1	  
gespeeld,	  is	  een	  bedrag	  van	  bijna	  
8000	  euro	  opgehaald

Voor meer informatie
Jeroen Wijckmans

+31 (0)6 50 20 51 90

j.wijckmans@playingforsuccess.nl

www.Playingforsuccess.nl/Maastricht
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