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Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Algemene ouderavond en informatieavond 19.30 uur
Inschrijven voor Brede School Workshops Strijen (zie bijlage)
CLB cursus; Ria
Teamvergadering 15.45 uur
Oud papier

Oud papier
Zaterdag 29 september wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
De OUDERRAAD is op zoek naar VRIJWILLIGERS die eens in de maand op zaterdagochtend
willen helpen met het ophalen van OUD Papier. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind
Gymmen in de Apollohal
Dit schooljaar gymmen alle groepen eens in de 2 weken op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan 1 keer in de twee weken op maandagmiddag naar
de Apollohal in Strijen.
Groep 3 gaat tot aan de kerstvakantie dan op maandagmiddag gymmen in het Verenigings
Gebouw samen met groep 1 en 2. Na de kerstvakantie gaat groep 3 ook mee naar de Apollohal.
Kinderen die in Strijen wonen, kunnen aan het einde van de middag vanuit de sporthal
zelfstandig naar huis, of bij de sporthal worden opgehaald. MAAR NEEM EERST CONTACT OP
met de leerkracht van uw kind. U moet vervolgens een brief ondertekenen, waarin u aangeeft
dat uw kind zelfstandig naar huis mag of door u wordt opgehaald.
Gymnastiekkleding
Wij gymmen in het verenigingsgebouw van Mookhoek, de Apollohal in Strijen of op het
sportveld bij de Viskil. Tijdens de gymlessen moeten de leerlingen goede gymschoenen
dragen. Als de gymschoenen ook buiten worden gebruikt moeten deze goed worden
schoongemaakt, voordat ze weer in de zaal worden gedragen, als we binnen gymmen! Het is
van groot belang dat de leerlingen gymschoenen dragen met zolen met een goed en stroef
profiel en geen balletschoentjes.
De jongens dragen verder een kort sportbroekje met een T-shirt en de meisjes een gympakje
of ook een korte broek met een T-shirt. Ook als we op het sportveld gymmen is deze kleding
verplicht. En het spreekt vanzelf, dat de leerlingen hun gymkleding niet in het lokaal dragen
tijdens de lessen.
Iedere week wordt de gymkleding door de leerlingen weer mee naar huis genomen, zodat
deze gewassen kan worden.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan, vooral bij slecht weer, bijna elke dag naar het
verenigingsgebouw om te gymmen of bewegingsspelletjes te spelen. Denkt u er aan om hun
Algemene ouderavond + informatieavond
Dinsdag 18 september houden we onze informatieavond en tevens de Algemene Ouderavond
van de Ouderraad. We beginnen om 19.30 uur met de Algemene Ouderavond en aansluitend
kunt u naar de groepen waar de desbetreffende leerkrachten informatie geven over het
komend schooljaar.

Ouderhulp
Ook dit schooljaar hebben we bij verschillende activiteiten uw hulp weer nodig. Uw kind krijgt
maandag het blad “Ouderhulp” mee naar huis gekregen. Hierop kunt u aangeven waarmee u
ons in dit nieuwe schooljaar op school wil gaan helpen. Wilt u het ingevulde blad zo snel
mogelijk op school inleveren.
Schoolondersteuningsplan
Als bijlage van de schoolgids is deze week het schoolondersteuningsplan afgerond. Dit plan is
verleden week niet uitgedeeld bij de schoolgids. U kunt het volgende week nalezen op de site
of als u een exemplaar op papier wilt hebben, kunt u dat vragen aan de leerkracht van uw kind
of aan Peter van Pelt.
Korfbaltoernooi.
Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd om deel te nemen aan het schoolkorfbaltoernooi dat gehouden zal worden op velden van Ventura Sport in Strijen. Dit toernooi zal plaatsvinden op
woensdagmiddag 3 oktober aanstaande.
Met de antwoordstrook bij deze INFO kan uw kind zich opgeven bij de leerkracht.
Ook zijn er nog begeleiders voor de te maken teams nodig. Opgeven kan bij de leerkracht van
uw kind of bij Peter van Pelt.

INFO
Korfbaltoernooi
Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd om deel te nemen aan het schoolkorfbaltoernooi, dat
gehouden zal worden op velden van Ventura Sport in Strijen.
Dit toernooi zal plaatsvinden op 3 oktober aanstaande.
Het toernooi wordt gespeeld op kunstgrasvelden, waar in principe met alle soorten sportschoenen op gespeeld kan worden.
Voor het toernooi gelden de volgende voorwaarden:
 Alle kinderen (zeker ook de niet-korfballers) van groep 2 t/m 8 mogen meedoen;
 Het gewone korfbal (twee vakken) is voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 en wordt gespeeld
door (minstens) 4 jongens en 4 meisjes;
 Het mono korfbal (één vak) is voor de kinderen van groep 2 t/m 4 en wordt gespeeld door 4
kinderen (bij voorkeur 2 jongens en 2 meisjes), waarbij als extra tijdens de wedstrijd ook
"strafworpen" worden genomen;
 Er mogen meerdere teams per klas meedoen (geen maximum).
Uw kind kan zich opgeven d.m.v. onderstaand strookje en deze voor vrijdag 21 september inleveren bij de leerkracht.
Ook zijn er nog begeleiders voor de teams nodig. Heeft u zin en tijd om een team te begeleiden, dan kunt u zich opgeven d.m.v. onderstaand strookje of bij juf Tessa Stijns.
Zodra wij meer informatie hebben over teams en programma, brengen wij u op de hoogte.
Met hartelijke groet,
Het team van OBS De Boemerang
 ========================================================
.............................................................................................uit groep...................................

geeft zich op voor het korfbaltoernooi op woensdag 3 oktober.
===========================================================
Mw./dhr. ……………………………………………………………………..…………..

ouder/verzorger van …………………………………………… uit groep ………..
geeft zich op voor het begeleiden van een team.

