Laat op Olympia
zien dat je een
teamplayer bent!

Ties en Anke

Schoolvoetbal
Olympia heeft met haar voetbalteams een eigen voetbalclub.
Het zijn speciale spelersploegen, waar je niet zomaar in komt.
Daar moet je wel wat voor doen! En nee, je hoeft geen toptalent
te zijn.
De trainingen maken je vanzelf een betere voetballer, we
vragen wel enthousiasme en een actieve en correcte houding
bij het voetballen én tijdens alle andere lessen op Olympia. We
voetballen vooral om het fijn met elkaar te hebben. Dat is nog
belangrijker dan die steengoede linksbuiten of keeper te zijn.
Meedoen aan het schoolvoetbalteam is extra leuk omdat je ook
mee kan doen aan wedstrijden tegen andere scholen en samen
spelen we ook mee in toernooien
Teamplayer
Teamwork is belangrijk. We zien leerlingen groeien in hun spel.
Samenwerken is altijd belangrijk bij het sporten. En leerzaam.
Het is natuurlijk fantastisch om tijdens zo’n wedstrijd publiek
te hebben dat je aanmoedigt. Bovendien zie je dat leerlingen
behoorlijk wat verantwoordelijkheid aankunnen. Bijvoorbeeld als
aanvoerder van een team heb je toch veel aanzien.
Trainen na de lessen
Om makkelijk mee te kunnen doen wordt er direct na de lessen
op Olympia getraind. Voor de meiden op woensdag, voor de
jongens op vrijdag. Daar kijken ze naar uit en wij ook! Ze vinden
het vaak veel leuker dan buiten rondhangen, of op een plein te
voetballen zonder team, training of structuur. Bovendien zijn
er genoeg leerlingen die van wat actie houden na een lange dag
stilzitten en opletten. We hoeven alleen maar aan onze eigen
schooltijd te denken en we begrijp hen. Onze band met de
leerlingen is dan ook heel open en goed.
Gratis
Voetballen op Olympia is daarom ook gratis. Overigens biedt
Olympia ook activiteiten voor niet-sporters zoals een kunstklas.
Ook daarvoor geldt: een plezierige, samenwerkende houding is
je toegangskaartje.
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