Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken

Schooldamtoernooi BO Gemeente Hoogeveen 2019
Hoogeveen, 9 oktober 2019
Aan de directeuren van de scholen
voor het Basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen
Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken Schooldamtoernooi komt er weer aan!
Beste directie,
In november is het weer zo ver! Het Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken Schooldamtoernooi 2019
gaat weer van start! Het belooft ook dit jaar weer een grandioos succes te worden en we zouden het erg
leuk vinden als uw school dit jaar deelneemt aan het toernooi. Let op, vanwege continuroosters bij veel
scholen zijn de tijden aangepast!
Wanneer vindt het schooldamtoernooi plaats
• 6 november om 14:30 uur: leerlingen van t/m
groep 6.
• 20 november om 14:30 uur: leerlingen van
groepen 7 en 8.
Locatie van het schooldamtoernooi
Beide toernooien vinden plaats in Het Knooppunt, Jan
Dekkerstraat 1b. 7902 JG Hoogeveen.
Het inschrijfgeld
Deelname bedraagt 5 euro per team. Een team
bestaat uit 4 spelers + eventueel 1 reservespeler. U
kunt per categorie inschrijven met 2 teams. Als er
meer belangstelling is, kunt u verzoeken om meer
deelname. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
wordt dit verzoek gehonoreerd.
Graag horen we vóór 1 november of uw school dit jaar deelneemt
aan het schooldamtoernooi en met hoeveel teams.
U kunt uw school opgeven door een e-mail te sturen naar:
g.bruins9@kpnplanet.nl of bellen naar 06-20137968.
Wij wensen u veel succes toe met de voorbereidingen.
Met vriendelijke groet,
Gerard Bruins
g.bruins9@kpnplanet.nl
06-20137968

Drijfveren schooldammen
Versterking vaardigheden kinderen:
1. Rekenen/Analyse
2. Concentratie/Doorzettingsvermogen
3. Omgaan met tegenslag/succes
4. Sociale ontwikkeling
PR voor school
Elk kind kan schitteren!

Damclub HDC Hoogeveen biedt voor scholen ook andere activiteiten aan om meer te gaan dammen op
scholen en leerlingen te enthousiasmeren voor het damspel. Daarnaast werkt het ook stimulerend voor hun
hersenen.
Hieronder een aantal activiteiten die we aanbieden:
1. Damles voor het eerste damdiploma (zie ook extra bijlage in de mail)
Aantal weken Minimaal 10 weken: 15 a 20 weken is ideaal (uitgaan van 1 lesmoment per week).
Duur les 60 minuten
Kosten Kosten lesgever: 25 euro per uur. Kosten materiaal: 5 euro per kind.
Lesindeling 20 minuten klassikaal uitleg (digibord met damz/dammentor) 20 minuten werken in
damwerkboek, 20 minuten competitie spelen.
Doel Kinderen enthousiast maken voor het damspel en hun op structurele wijze de
basisvaardigheden aan te leren. Handig ter voorbereiding voor het schooldammen
of werven van talenten voor de jeugdclub. Scouten van talenten/gemotiveerde
kinderen is hier goed uit te voeren.
Opmerking Naast leren van de basisbeginselen, leren kinderen ook het versterken van
vaardigheden zoals concentratie, geheugen, logica, inzicht, omgaan met verlies
e.d.
2. Damlespakket voor school (geen kader nodig) (zie ook extra bijlage in de mail)
Aantal weken 8 – 10 weken (kinderen kunnen zelfstandig een damdiploma halen).
Duur les 30 – 45 minuten.
Kosten Naar eigen invulling samen te stellen.
Lesindeling Kinderen kunnen zelfstandig damlesjes maken (werkboek/online), een dampartij
spelen, bestuderen van leermateriaal en aanvullende lesideeën.
Doel Kinderen kunnen nu zelfs ontdekken hoe het damspel werkt en op eigen tempo de
basisbeginselen leren. Tevens wordt er op school/in de klas een damcultuur
ontwikkeld zonder dat er iemand van een club daarvoor nodig is. Spelenderwijs
wordt het dammen geleerd. Ideaal als er geen club in de buurt is of als er weinig
kader is om zelf les te geven.
Opmerking Uiteraard zou iemand van de club 2x langs kunnen komen voor een introductie en
afname van het examen.
Ook kunt u bij ons damwerkboeken en DamZ-dambordjes (5 euro per stuk) aanschaffen.

