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Vrijdag 25 november is een vrije vrijdag voor alle leerlingen van groep 1 en 2

De kerstengelen
In Wijchen is de" Stichting Vrienden van het Wijchense Kerstpakket" elk jaar actief voor
gezinnen die met de kerst wel een extraatje kunnen gebruiken.
Onder de naam "Kerstengelen" bezorgen zij rond de kerst aan deze gezinnen een
pakketje of een cadeaubon.
Dit kan soms echt een welkome verrassing zijn.
Aan ons als school wordt altijd gevraagd of wij weten wie daar heel erg gelukkig van zou
worden. Dat is voor ons heel moeilijk in te schatten en in verband met de wet AVG
moeten we dat ook in overleg doen.
Dus we doen het, net als vorig jaar, omgekeerd:
Kunt u deze attentie heel goed gebruiken rond de kerst, dan kunt u zich voor maandag
28 november via ons opgeven door een mail te sturen aan:
administratie.trinoom@kansenkleur.nl o.v.v. kerstengel.
Wij geven u dan op middels naam en adres en verwerken de informatie verder niet.
Ook de "Kerstengelen" verwijderen deze informatie na gebruik en vragen daarom elk jaar
opnieuw wie er in aanmerking komt.

ZWEMVERENIGING WIJCHEN
Vind je zwemmen leuk?
En zou je dit als sport willen doen?
Kom dan eens een keer meetrainen!
Iedereen die tenminste zwemdiploma A heeft kan vrijblijvend een keer komen meedoen
tijdens een van onze trainingen.
Je leert bij ons 4 zwemslagen: schoolslag, rugslag, borstcrawl en de vlinderslag.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan estafette-zwemmen. Ook train je het starten en
keren in het water en kun je laagdrempelig al eens deelnemen aan wedstrijden die door
onze vereniging een aantal keren per jaar worden georganiseerd. Tijdens trainingen is
veel begeleiding aanwezig om je de juiste aanwijzingen te geven. Als je het leuk vindt
om vaker wedstrijden te zwemmen dan kun je ook deelnemen aan regionale wedstrijden
(individueel en met de clubcompetitie) en als je je kwalificeert kun je zelfs aan
bovenregionale-landelijke wedstrijden deelnemen.
Trainingslocatie: Zwembad de Meerval in Wijchen.
Trainingsdagen: Maandag- en vrijdagavond.
Lijkt het je leuk om eens mee te trainen om te kijken of zwemmen een leuke sport voor
je is? Laat het even weten via secretariaat@zvwijchen.nl Op onze site zvwijchen.nl vind
je nog meer informatie.

NB. Onze vereniging heeft naast een jeugdtak ook een seniorentak (vanaf 20 jaar). Ook
ouders die zwemmen leuk vinden, hun conditie op peil willen houden of hun
zwemtechniek willen verbeteren kunnen zich aanmelden om eens een keer mee te
komen zwemmen. Interesse? Stuur dan even een mailtje naar: masters@zvwijchen.nl.
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