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Weerijs
    Weekbrief

Hallo allemaal
Sportdag, startgesprekken, ouders in de school. Gezellig!
Groetjes Juf Els

Jarig:
17 sept Behçet groep 8
19 sept Rowen groep 8

Gefeliciteerd!

Sportdag en bosdag
Op vrijdag 24 september is het zover en gaat de sportdag van start. 
Zorg dus voor sportieve kleding. Let goed op het weerbericht. 
Een beetje regen houdt ons niet tegen.
Eten en drinken
We gaan voor een gezonde sportdag en er wordt op deze dag voor fruit en groente gezorgd. 
Als de kinderen eten en drinken mee willen nemen dan vragen we u hiermee rekening 
te houden. Dus liever geen chips, snoep, kauwgom, energiedranken etc.
Brengen en ophalen
Het halen en brengen gaat iets anders dan u gewend bent.
Vanaf 08:45u tot 09:00u kunt u uw kind brengen bij AV Sprint maar wel aan de ingang aan de 
Doctor Schaepmanlaan. Ook kunnen daar de fietsen geplaatst worden.
Het halen van de kinderen gebeurt om 12:30 uur op de grote parkeerplaats aan de 
Burgemeester de Manlaan. 
Wij vragen u op deze parkeerplaats te wachten tot de kinderen het terrein afkomen.
Mocht u nog vragen hebben over de sportdag of de bosdag, 
dan kunt u altijd even juf Frederieke of meneer Bram aanspreken om 14.00 uur.
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Burgemeester de Manlaan



Vrijdag 24 september a. s. gaan de groepen 1 en 2 naar het bos!!! 
De andere groep hebben dan een sportdag maar wij gaan heerlijk het bos verkennen!! 
U mag uw kind om 9.15 uur op de speelweide van het Speelbos afzetten.  
(Bouvignedreef, tegenover kasteel Bouvigne) 
Daar staan dan de leerkrachten om de kinderen op te vangen.
Als iedereen er is gaan we wandelen en spelen in het 
bos. 
Uw kind mag een rugzak meenemen 
met daarin wat te eten en drinken. 

Vergeet niet dat het nat kan zijn in het bos!  

Doe dus makkelijke schoenen (geen slippers!)  
of laarzen aan die vies en nat mogen worden. 
Houd ook rekening met het weer 
en eventuele regenkleding. 

Om 12.00 uur zijn we terug op de speelweide 
waar u uw kind weer kunt ophalen. 

We hopen op een mooie en zonnige ochtend!!! 
Juf Aletta, Juf Esmee, juf Fenneke, Juf Marloes en Juf Els

Bosdag


