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Sportdag
Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort vinden de sportdagen plaats;
Op dinsdag 28 juni voor de groepen 1 t/m 4 en
donderdag 30 juni voor de groepen 5 t/m 8.
De gymleerkrachten hebben samen met een aantal leerkrachten en leden van de Ouderraad een
sportief en vooral leuk programma gemaakt. Nu zijn wij nog op zoek naar hulpouders die willen
helpen bij het begeleiden van de kinderen tijdens deze sportieve dag. Vind je het leuk en heb je
tijd en zin om deze dag te helpen? Maandag 13 juni aanstaande kunt u zich via de Parro-agenda
inschrijven. De leerkracht van uw kind zal u hier dan een bericht over sturen.
Verdere informatie volgt later!
Alvast bedankt en een sportieve groet vanuit de werkgroep Sportdag.
Mobiele telefoons en smartwatches
Mobiele telefoons en smartwatches van leerlingen mogen meegenomen worden naar
school. Onder schooltijd worden deze bewaard in de klas. De school stelt zich niet
aansprakelijk voor verlies/beschadiging/diefstal.

Maak kennis met de Wijchense Triathlon op 26 juni
Vanuit een hardloopgroepje in Kerkeveld en de Huurlingse dam met verschillende sportieve ouders
van kinderen op de Trinoom, ontstond in 2019 de organisatie van de Triathlon Wijchen. Op 26 juni
aanstaande vindt de tweede editie plaats dit keer samen georganiseerd met AV Wijchen.
De kortste afstand is een uitgelezen kans voor kinderen vanaf 8 jaar om
kennis te maken met deze mooie sport. De eerste aanmeldingen van
leerlingen hebben we al binnen. Doe jij ook mee? Misschien samen met
vrienden of je ouders? Je kunt ook de onderdelen zwemmen (250
meter), fietsen (7 km) en lopen (2,5 km) verdelen.
Aanmelden kan via www.triathlonwijchen.nl. En bij deze ook een
oproep aan vrijwilligers, wil je helpen om er weer een mooi feestje van
te maken op de Dijk bij Hoogeerd? Laat dat dan even weten via
secretariaat@triathlonwijchen.nl

