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Assalaam 3alaykoum warahmatu llaahi wabarakaatouh, 
 
Geliefde ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij een kort verslagje van afgelopen sportdag. Het begon met een spannende 
wandeling naar het sportveld. Kriebels in de buik, want we gingen naar buiten, leuk! 
Twee aan twee, goed vasthouden en de vertrouwde juffen om hen heen. Het was een 
avontuur voor de kleuters onder goede begeleiding. En wat liepen de kinderen goed, maa 
shaa’ Allaah. De dag ging beginnen!  
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Dit jaar was sportdag extra speciaal, omdat we ook de opening van ‘The Daily Mile’ 
hadden.  
 

 
 
Juf Ayfer mocht het lint doorknippen, om de officiële deelname van de school aan ‘The 
Daily Mile’ aan te kondigen. Het is de bedoeling dat de kinderen minstens drie keer in de 
week de dag beginnen met een kwartier rennen, huppelen of snel wandelen.  
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De bovenbouw startte daarna direct actief met een sprintje om ‘The Daily Mile’ te openen. 
Voor sommige kinderen viel het best tegen: ze waren niet gewend om zo intensief te 
rennen. Maar dat houdt ze niet stil, de komende tijd willen de kinderen aan hun conditie 
gaan werken. Waarom? Omdat het goed voor je is! Volgens de coördinator van de 
Gezonde School, Stefanie Jongeling, zorgt een goede conditie voor zelfvertrouwen: dat je 
jezelf goed voelt, goed voor jezelf kan opkomen en ook voor betere schoolresultaten. Wil 
je nog meer lezen en zien betreffende de opening van ‘The Daily Mile’? Bekijk via de 
volgende link het bericht van Omroep Gelderland hierover: 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2470435/Rennen-voor-een-gezonder-
leven-basisschool-Ede-start-met-Daily-Mile   
 
De sportdag was voor klein en groot, alle klassen deden mee. De kleuters hadden eigen 
activiteiten: hiermee hadden ze ook de ruimte om te verkennen en ontdekken. Ze 
mochten springen op de springkussen, kegels gooien met een bal, tikkertje, voetballen en 
touw trekken e.d.. 
 

  
 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2470435/Rennen-voor-een-gezonder-leven-basisschool-Ede-start-met-Daily-Mile
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2470435/Rennen-voor-een-gezonder-leven-basisschool-Ede-start-met-Daily-Mile
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De andere klassen hadden de volgende activiteiten: zelf een activiteit kiezen, touwtrekken, 
kickboksen, banden gooien, torens bouwen met bamboestokken en elastiek, estafette, 
voetbalkooi, hockeyen en paaltjes tellen, e.d.  
 

   
 

   
 
Sommige activiteiten gingen om snelheid en flexibiliteit, zoals estafette, waar twee groepjes tegen 
elkaar moesten wedijveren. Wie is de snelste? De kinderen haalde alles uit zichzelf en moedigde 
elkaar hardop aan, maa shaa’ Allaah. Bij het kickboksen wisten de twee professionals op een leuke 
en uitdagende manier de kinderen te betrekken. Iedereen wilde wel even laten zien wat voor 
krachten die had. Het bouwen met de bamboestokken daagde de kinderen uit: hoe gaan we een 
stabiele hoge toren maken? Heel snel vormde er zich groepjes en ontstonden er tactische 
samenwerkingen.  
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Klaar, de kinderen hebben zich goed ingezet! Het was een warme dag, maar we hebben het beste 
ervan kunnen maken, alhamdoulillaah. Om het af te sluiten werden er mandarijnen en bananen 
uitgedeeld. Na lekker en gezond gesmikkeld te hebben mochten de kinderen weer terug naar 
school lopen…Al Amana, nooit verloren, stop het in je oren, van achter en van voren!  
 
 

 
 
We kijken weer uit naar de sportdag van volgend jaar in shaa’ Allaah.  
 
Wil jij er ook bij zijn als begeleider? Check dan onze vorige oproep op Social Schools en schrijf je 
in!  
 
Djazaakoum Allaahu khayran. 
 
Namens, de oudercommissie Al Amana Goudenstein.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sintbarbaraschool.nl%2Fnw-26347-7-3720642%2Fnieuws%2Fsportdag_groep_3_4_en_5.html&psig=AOvVaw2w37KGbQNPtn8WeWVz71ix&ust=1600959460375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi46PLE_-sCFQAAAAAdAAAAABAL

