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Nieuwsbrief
Hulpouders praktisch
verkeersexamen groep 8

Schoolarts groep 2

Voor dinsdag 16 mei van 8.30-12.30 zoeken

maandag 15 mei en maandag 29 mei komt

wij enkele hulpouders voor het praktisch

de schoolarts voor de kinderen van groep 2.

verkeersexamen. U kunt zich aanmelden bij

De ouders van de kinderen die komende

meester Bauke.

maandag aan de beurt zijn, hebben hierover

Op maandag 10 april, maandag 8 mei,

bericht gekregen. U kunt uw kind ophalen uit
Van de hulpouders wordt verwacht, dat zij

de klas voor u naar de dokter gaat.

langs de route staan en aantekeningen
maken over hoe de kinderen fietsen. Ook
ouders van kinderen uit andere groepen

Pieter Stuyvesant Kuiertocht

kunnen zich hiervoor aanmelden.

Op zaterdag 3 juni is de Pieter Stuyvesant
Kuiertocht (PSK). De tocht staat bekend als
een gezelligheidstocht, met volop muziek en
vermaak onderweg. De wandeling van 2017
gaat door de Westhoek van de gemeente
Weststellingwerf met de prachtige
natuurgebieden Rottige Meente en
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Brandemeer. De start is in Munnekeburen.

Schoolvoetbaltoernooi

Dit jaar is er een tocht van tien kilometer die
geschikt is voor iedereen: de gezinstocht.

Woensdag 12 april gaan we met vijf teams
naar het schoolvoetbaltoernooi in Wolvega,

PSK Wandeltraining

Sportpark Molenwiek. De kinderen die

Wil je als ouder(s) of met het

meedoen, hebben hierover een brief

hele gezin goed voorbereiden

ontvangen.

om de PSK te wandelen? Doe
dan mee met de PSK

Alle kinderen die voetballen, moeten op de

Wandeltraining van het

fiets op school komen. Zij eten op school en

Buurtsportwerk. Op 18 april

gaan daarna onder begeleiding van de

starten de buurtsportcoaches

leerkrachten op de fiets naar het voetbalveld.

met dit trainingsprogramma.
Het is zeven weken met vier gezamenlijke

Na afloop is het de bedoeling dat de kinderen

trainingen, wandeltips en oefeningen. In een

zelf bij het voetbalveld op worden gehaald.

wandelgroep bouw je geleidelijk de

Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd

wandelconditie op. De trainingen zijn op de

om onze teams aan te moedigen! We wensen

dinsdagen 18 april, 2, 16 en 30 mei van

de teams veel succes!

18.30-19.30 uur. Startlocatie is voetbalclub
FC Wolvega, Kruisstraat 3-5.
Deelname kost vijf euro per persoon, dit is
inclusief deelnamebewijs 10km, het
trainingsprogramma en vier
wandeltrainingen.

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie en aanmelden
contact op met buurtsportcoach Dick Lont
via T: 06 5761 4360,
E: buurtsport@sportfryslan.nl of ga naar de
website www.buurtsportweststellingwerf.nl.
Aanmelden kan t/m 13 april.

Agenda
10 april

Schoolarts gr 2

12 april

Schoolvoetbaltoernooi

14 april

Vrij t/m 17 april Pasen

Alvast noteren
18/19 april

Iep toets (Eindtoets) gr 8

21 april

Koningsspelen

22 april

Meivakantie t/m 30 april
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