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Schoolhandbaltoernooi 2022
Afgelopen week hebben alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8
via de groepsleerkracht een uitnodiging gekregen voor het
schoolhandbaltoernooi. Het schoolhandbaltoernooi wordt ook
dit jaar georganiseerd door handbalvereniging The Flyers.
Op maandag 24 oktober en dinsdag 25 oktober vindt het
schoolhandbaltoernooi plaats in Sportcentrum Arcus.
Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen zich inschrijven
via de uitnodiging die zij van hun eigen groepsleerkracht
hebben gekregen. Naast deelnemende kinderen zijn er ook enthousiaste
ouders/verzorgers nodig die deze dag een team kunnen begeleiden.
Er moet minimaal één begeleider per team meedoen aan het schoolhandbaltoernooi.
Zonder een begeleider kan een team helaas niet deelnemen.
De kosten voor deelname zijn 3,- per deelnemende leerling. Deze 3,- en het
deelnamestrookje wat de kinderen van de groepsleerkracht hebben meegekregen, dienen
op vrijdag 23 september retour te zijn bij de eigen groepsleerkracht.
Vervolgens zullen er teams worden gemaakt. Deze teams worden uiteindelijk
doorgestuurd naar de organisatie. Wanneer het speelschema bekend is zal ik verdere
informatie via de groepsleerkrachten verspreiden.
Alvast bedankt voor het aanmelden!

Controleren van uw gegevens
Bent u in de vakantie verhuisd, gaat u binnenkort verhuizen, heeft u wellicht een nieuw
e-mail adres of telefoonnummer, of zijn er andere veranderingen die wij als school
dienen te weten? Dan willen wij u vriendelijk vragen de gegevens van u en uw gezin te
controleren en daar waar wijzigingen nodig zijn, deze aan ons via het ouderportaal door
te geven.
De telefoonnummers die bij u als ouder(s)/verzorg(s) staan vermeld, worden altijd als
eerste gebeld, mocht dit nodig zijn. Bij geen gehoor, zullen wij pas de noodnummers
bellen.
Aanstaande maandag 19 september is er een studiedag en zijn alle kinderen
vrij.
Vrijdag 23 september is een vrije vrijdag voor alle leerlingen van groep 1 en 2.
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