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SCHOOLJUDO VOOR LEERLINGEN BASISSCHOLEN IN DE GEMEENTE VOORST
De gemeente Voorst start met het aanbieden van ‘Schooljudo’ aan basisscholen in de
gemeente Voorst. Schooljudo levert een belangrijke bijdrage aan de motorische en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In zes lessen wordt er, met een
speciaal lespakket, hard gewerkt aan de waarden vertrouwen, respect, discipline,
weerbaarheid, beheersing, samenwerken en plezier. Schooljudo en haar partners, de
gemeente Voorst en Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello zorgen voor het grootste deel
van de financiering, zodat de scholen voor een kleine bijdrage kunnen deelnemen. Op
dinsdag 29 augustus 2017 waren wethouder Harjo Pinkster van de gemeente Voorst
en algemeen directeur Marco van der Laan en financieel directeur Peter de Vries van
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello aanwezig bij de kick-off voor Schooljudo in het
schooljaar 2017/2018.
De kracht van Schooljudo
Met echte judomatten en judopakken wordt iedere gym- of speelzaal omgetoverd tot een
dojo. De kinderen worden geïnspireerd, getraind en geëntertaind door lokale ‘Entertrainers’.
Schooljudo organiseert de trainingen en laat met onder andere een intake en interactieve
waardenposters, de waarden ook buiten het gymlokaal leven. Wethouder Harjo Pinkster
onderstreept dat Schooljudo de leerlingen meer biedt dan alleen beweging: “Naast de
judolessen in de gymzaal zijn er ook lessen in het klaslokaal waarbij de kinderen de
belangrijke levenswaarden leren. Schooljudo sluit daarom goed aan op het sociaalemotionele ontwikkelingsplan en past binnen het anti-pestbeleid van scholen”. Na afloop
krijgen de kinderen naast een berg zelfvertrouwen en een bijzondere jeugdherinnering ook
een afsluitende clinic waarbij ze les krijgen van een wereldtopper en de uitreiking van hun
diploma. De scholen die in de eerste periode meedoen zijn de Martinusschool en De
Wingerd in Twello, Sjaloom in Voorst, De Bongerd in Terwolde, De Hagewinde in Wilp en De
Kopermolen in Klarenbeek.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Meer informatie over het programma Schooljudo: www.schooljudo.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettine Vissers, communicatieadviseur
Gemeente Voorst, 0571- 27 93 15 of b.vissers@voorst.nl
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Marco van der Laan (algemeen directeur Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello), wethouder
Harjo Pinkster en Peter de Vries (financieel directeur Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello) en
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