Beste ouders,
Deze week geen uitgebreide nieuwsbrief, maar wat essentiële informatie over de
sportdag van bouw 5-6. Gelukkig hebben we die door kunnen laten gaan! Leest u
mee?
Dit jaar hebben wij een sportmiddag op donderdag 3 juni. De kinderen komen
dus in de ochtend gewoon naar school. Daar is een lesprogramma tot 11.00,
inclusief het eten van een 10-uurtje en lunch. Deze moeten de kinderen zelf
meenemen van thuis.
Daarna lopen de leerkrachten met de kinderen, zonder fietsen/steps e.d.,
naar de sportlocatie: Sloterweg 1043K (de voetbalvelden). Daar start hun
sportmiddag tot 14.30u. Vanaf het sportpark laten we de kinderen dan
naar huis gaan. Als uw kind niet alleen naar huis mag/kan, kunt u uw
kind daar dan ophalen. Het team blijft dan op het sportpark om de sportdag
op te ruimen.
Normaliter bruist het van ouderhulp, maar we realiseren ons dat de vraag dit
jaar erg laat komt. Dit heeft weer met de onzekerheid rondom corona te maken.
We zoeken per groep nog 2 ouders die zouden kunnen ondersteunen bij het
lopen naar het sportpark toe. Daarna kunt u daar meekijken/helpen bij de
activiteiten van de kinderen, maar dat hoeft niet. Mocht u kunnen helpen, wilt u
dit dan aan de groepsleerkracht laten weten?
Het thema dit jaar is: Oranje boven! Want het EK staat natuurlijk voor de deur.
Denk aan oranje, rode, witte en blauwe kleren. Het is leuk als uw kind gekleed in
het thema naar school komt.
Wat moet u niet vergeten mee te geven?
-

Zonnebrand (of thuis al insmeren);
Sportkleding, in thema, 's ochtends al laten aandoen;
Binnen gymschoenen, vanwege een sportclinic in een binnenzaal;
Buiten gymschoenen, vanwege 3 sportactiviteiten op het veld;
10 uurtje, lunch en een drink fles. Ze krijgen van ons tijdens de sportdag
een stuk fruit en er is een mogelijkheid tot het bijvullen van waterflessen;
Het is een gezonde dag, dus de zakken snoep blijven thuis
.

Wij hebben er zin in.
Daarnaast herinneren we jullie graag aan ons verzoek om de portfoliomappen
weer, gevuld, mee terug naar school te geven. Wij hebben de tijd echt nodig om
deze met zorg samen met uw kind(eren) aan te vullen.
Fijn weekend!
Warme groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

