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Certificering Jump-in
Vorige week vrijdag is de Timotheusschool, als
eerste school in Geuzenveld/Slotermeer,
gecertificeerd voor Jump-in. Het certificaat, een
dikke plexiglazen plaquette, wordt binnenkort
bij de voordeur van de school opgehangen.

Daarna kregen twee leerlingen uit groep 6B de
microfoon; Iman en Merih. Zij vertelden meer
over Jump-in. Ze lieten foto’s van gezonde
traktaties zien, vertelden over de gezonde lunch
en tussendoortje en over alles wat de school
doet op het gebied van sport en beweging.

De uitreiking was een feestelijke gebeurtenis. In
de ochtend verzamelden 521 kinderen zich in de
aula. Meester Johannes legde uit dat wanneer je
iets heel goed kunt, dat je dan een diploma
krijgt. Bijvoorbeeld wanneer je veters kunt
strikken, de tafel van 4 kent, een fietsexamen
doet of een school afmaakt. Op een diploma
staat je naam. Op het Jump-in diploma
(certificaat) zouden dan eigenlijk 521 namen
moeten staan.

Toen brak het officiële moment aan. Dat begon
met een toespraak van wethouder Ronald
Mauer. Hij vertelde hoe ongelooflijk trots hij
was dat de Timotheusschool dit certificaat krijgt
uitgereikt. Hij vroeg ook hoeveel kinderen lid
waren van een sportclub en bijna alle kinderen
staken hun vinger op! Na de toespraak en
felicitaties voor de kinderen en ouders van de
school werd de plaquette onthuld.
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Een verkeersveilige school!
Behalve de certificering voor
Jump-in, ontving de
Timotheusschool afgelopen
maandag het label
‘Verkeersactieve school van 2017’. Dit keer uit
handen van een andere wethouder; Pieter
Litjens. Het werd uitgereikt bij de start van het
praktisch verkeersexamen van groep 8.

Daarmee waren de feestelijkheden nog niet
voorbij. Een groep freerunners ‘Back2Basics’ gaf
een spetterende show. Ze maakten
indrukwekkende sprongen en salto’s. Dat deden
ze vanaf het podium, op de mat en over twee
gymtoestellen uit het gymlokaal. Aan het eind
werden er zelfs sprongen gemaakt over 6 of
misschien wel 8 leerlingen die op de mat lagen.
Dat maakte veel indruk. In de pauzes waren er
daardoor kinderen die ‘freerunnend’ op het
plein bezig waren.

Ondanks de regen was dit opnieuw een
feestelijk moment. De wethouder reikte het
certificaat uit op het moment dat de eerste
leerling van groep 8 klaar stond om te starten.
Bij de uitreiking was Madelaine Sirach, moeder
van Ahmet (7B),Salih (1/2D) en Yasin (1/2C)
aanwezig. Zij is de verkeersambassadeur van de
school.
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