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Schoolvoetbal groepen 1 t/m 4
Woensdag 10 mei is het zover. Groep 4 zal als eerste
in de reeks van het Jumbo Schoolvoetbal toernooi de
aftrap doen. We spelen 4 tegen 4.
Het is belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is!
Ben je te laat dan heeft het andere team automatisch
gewonnen. Iedere coach meldt zijn team aan bij de
wedstrijdtafel.
De belangrijkste reden voor dit toernooi is dat jongens
en meisjes bewegen, sporten, buitenspelen en SAMEN
voetballen.
Kortom Kanjers in de sport. We gaan er dan ook vanuit
dat iedereen respect heeft voor de ander en dat ouders
met respect over andere kinderen/coaches praten.
De coaches begeleiden de wedstrijden er zijn geen
scheidsrechters.
Samen voetballen en plezier hebben is het doel.

Oproepje van onze
kleuterbouw
Op school gebeuren er weleens
kleine ongelukjes als de kinderen
naar het toilet gaan. Heeft u
misschien nog kleuterondergoed
over dat wij als reserve kleding
mogen hebben? Het ondergoed
nemen de juffen graag van u in
ontvangst.

17 mei
Handbal
groep 3 t/m 8
25 en 26 mei
Hemelvaart
en vrijdag vrij

Alle spelers nemen een rood en een wit (reserve) T-shirt
mee.
Groep 2, 3, 4 doen voetbal- of sportschoenen aan,
scheenbeschermers mogen maar zijn niet verplicht.

29 mei t/m 1
juni
Avond4daags
e

Schoolhandbal
Het programma en de teamindelingen volgen zo snel
mogelijk. We zijn nog op zoek naar coaches voor diverse
teams. Wil je een team coachen? Meld je dan aan bij de
leerkracht.

1 juni
Sportdag
groep 5 t/m 7

Triatlon voor de jeugd
De kidstriatlon is op zaterdag 27 mei voor de leerlingen
van de groepen 5 t/m 8. Heeft uw zoon/dochter intresse?
Woensdag 10 mei om 11.00 uur is er een presentatie over
de triatlon. De presentatie vindt plaats op het
hoofdgebouw.

Jeugdsportfonds
Het jeugdsportfonds kan sinds kort ook worden
aangevraagd voor zwemles.
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