EXTRA NIEUWSBERICHT
JARIGEN
In de nieuwsbrief van gisteren is een foutje geslopen.
Joep Tuitel uit gr. 3 is vandaag 28 maart jarig (en niet Ashley Keyner). Stan van
Gink, ook uit groep 3, is woensdag 29 maart jarig. Van harte gefeliciteerd allebei.
We willen ze hierbij nog extra in het zonnetje zetten, omdat we ze gisteren vergeten
zijn!

KONINGSDAG 21 APRIL
Op 21 april zijn er weer de Koningsspelen op de Boemerang.
Dit jaar hanteren wij op deze dag een continurooster.
Wat houdt dit in:
De kinderen beginnen om 8.30 uur en zijn klaar om 14.00 uur. Tussendoor gaat
niemand naar huis en zal de lunch op school zijn.
Voor de onder en bovenbouw is er een apart programma.
Onderbouw
Groep 1 t/m 4 blijven op school. Ze worden om half negen verwacht. De ouderraad
en de leerkrachten hebben een sport en spel feest georganiseerd, waarbij de
kinderen in groepjes aan de slag gaan. Het fruitmoment en de lunch voor groep 1 t/m
4 worden verzorgd! De kinderen hoeven hier niets voor mee te nemen!
Bovenbouw
Groep 5 t/m 8 doen mee aan een sportdag die georganiseerd wordt door MoerdijkFit.
Deze sportdag is voor alle groepen 5 t/m 8 van de Zevenbergse scholen.
Voor deze groepen start de dag op het hockeyveld. Daar gaan de kinderen van gr. 5
t/m 8 heen en dus niet naar school, Daarna zullen de groepen op bezoek gaan bij
o.a.de honkbal, handbal en tennis. De activiteiten vinden plaats op het terrein van de
sportverenigingen zelf.U begrijpt dat deze verplaatsingen te voet niet te doen zijn,
dus ALLE kinderen van groep 5 t/m 8 moeten met hun fiets komen!
Ook voor deze groepen geldt het continurooster, maar omdat de pauze momenten
per groep verschillend zijn, moeten deze kinderen zelf zorgen voor hun fruit, drinken
en lunch! Waar en wanneer er geluncht wordt, is afhankelijk van het schema van
MoerdijkFit.
De dag wordt weer gezamenlijk afgesloten om 14.00u. op het terrein van de hockey.
Hulpouders
Voor zowel de groepen 1 t/m 4 als de groepen 5 t/m 8 geldt dat we op zoek zijn naar
ouders die willen helpen. We hebben veel hulp nodig in alle groepen.
Als u wilt helpen bij groep 5 t/m 8 moet u ook op de fiets komen, want u fietst met de
groep mee.
Aanmelden kunt u bij de leerkracht of klassenouder.
De sportdagcommissie

