PERSBERICHT

Studenten Odisee organiseren Sportprikkels op Campus Parnas

SPORTPRIKKELS: KRIJG ZIN IN BEWEGING!
Al verschillende jaren werken de studenten van de lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding
van Odisee mee aan de actie Sportprikkels. Dit sportief evenement wordt aangeboden aan
leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Sportprikkels wil de laatstejaarsleerlingen
laten kennismaken met tal van ‘nieuwe sporten’ en zoveel mogelijk leerlingen aanzetten tot
sporten.
Op donderdag maart
vindt de ‘Sportprikkeldag’ plaats op Odisee Campus Parnas in
Dilbeek. Op deze campus is de lerarenopleiding Secundair onderwijs: Lichamelijke opvoeding van
de hogeschool gevestigd. Vier sportzalen en buitenterreinen zijn die dag het decor voor een leuk
aanbod van uiteenlopende sporten: badminton, zelfverdediging, airtrack, mountainbike, frisbee,
street soccer… Bovendien is er een fitnessprogramma dat wordt aangeboden in de mooi ingerichte
fitnessruimte. Tweedejaarsstudenten Lichamelijke opvoeding verzorgen het programma van deze
dag, onder leiding van student Jan‐Hendrik Donvil. “We zijn er helemaal van overtuigd dat we de
leerlingen met ons enthousiasme kunnen prikkelen om meer te sporten”, zo vertelt hij.
Praktisch
Ook u bent uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op deze Sportprikkeldag. Gelieve dan uw
aanwezigheid te bevestigen bij Jan‐Hendrik Donvil, via jan‐hendrik @hotmail.com of 9 ‐: ;
:.
SVS, de Stichting Vlaamse Schoolsport, organiseert deze sportdag in samenwerking met het Sport
Vlaanderen en met verschillende hogescholen en universiteiten.
Contact (niet voor publicatie)
Anne Dejonghe, T: ‐= : ;; = , E: anne.dejonghe@odisee.be
Jan‐Hendrik Donvil, T: 9 ‐: ; :, E: jeandonvil@student.odisee.be
Filip Clarisse, Marketing & Communicatie Odisee, T: ‐
, E: filip.clarisse@odisee.be
Jesse Huybrechts, Project Manager, T: ‐=B 9 =B, E: jesse.h@artmedia‐evokepr.be
Over Odisee
Odisee is het resultaat van de fusie tussen de Hogeschool‐Universiteit Brussel (HUB) en KAHO
Sint‐Lieven. Beide instellingen hebben jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaams hoger
onderwijs en met Odisee bouwen ze samen verder op hun rijke ervaring. Odisee biedt een brede en
gevarieerde waaier van bacheloropleidingen in zes studiegebieden: Lerarenopleiding (waaronder
lerarenopleiding lichamelijke opvoeding – bewegingsrecreatie), Sociaal‐Agogisch Werk,
Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie. Voor meer info, surf naar
www.odisee.be.
/

