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Sportdag groep 3 t/m 8 
De sportdag, voor de groep 3 t/m 8, vindt 
plaats op woensdag 29 mei en wordt 
gehouden op het veld van 
voetbalvereniging Bolnes aan de 
Kievitsweg. In verband met de veiligheid 
verwachten wij dat de kinderen van 
de groepen 3, 4, 5 en 6 door de ouders 
naar het sportveld gebracht én opgehaald 
worden. De groepen 7 en 8 mogen 
zelfstandig komen.  
 
Alle sportactiviteiten worden gehouden 
op grasvelden. Een lange broek of 
trainingspak is aan te bevelen. Geef uw 
kind eten en 2x drinken mee. Medicijnen 
tegen bijv. hooikoorts en astma zijn ook 
een must! Smeer uw kind bij mooi weer in 
met zonnebrand.   
 
Er worden door school de gehele dag 
foto’s genomen van de kinderen. Deze 
zullen uiteraard weer op de website of in 
de SchoolApp verschijnen. Als gevolg van 
de nieuwe AVG-wetgeving mogen ouders 
alleen foto’s maken van hun eigen kind. 
Wanneer zij ook foto’s willen maken van 
andere kinderen, zal er eerst toestemming 
aan de desbetreffende ouder gevraagd 
moeten worden.  
 
Er hebben zich veel ouders opgegeven 
voor de sportdag. Daar zijn wij erg blij 
mee. Bijna alle spellen zijn dubbel 
bemand. Zo zijn ouders in de gelegenheid 
om, tussendoor, even bij hun eigen kind te 
kijken.  
 
Iedereen moet uiterlijk om 8.40 uur 
aanwezig zijn op het sportpark.

 
De sportdag eindigt om 12.30 uur. Als uw 
kind naar de BSO gaat is het goed met hen 
af te stemmen hoe het ophalen bij het 
sportveld geregeld is. Let op: de kleuters 
hebben Juffendag op het hoofdgebouw en 
sporten dus niet mee. Om 12.00 uur kunt 
u hen daar ophalen. 
 
Hierbij een beknopte routebeschrijving 
naar het sportveld: 

• Langs het winkelcentrum over de 
Oude Watering 

• Trambaan oversteken en rechtsaf 
de Rhynauwensingel op 

• Linksaf de Cannenburchstraat in 
• Met de weg mee naar rechts 

gaan(Cannenburghstraat) 
• Eerste zijpad links Onsteinpad op 
• Bruggetje over, het Aldendrielpad 

op 
• Rechtdoor langs tweedelig hekje 
• Dijkje oversteken 
• Fietspad Kievitsweg op 
• Ga rechtdoor totdat er rechts een 

parkeerplaats te zien is. U bent er.  
 
Ouders die op het laatste moment de 
mogelijkheid hebben om alsnog te helpen, 
kunnen zich op de dag zelf melden in de 
bestuurskamer in de kantine. 
Laten we hopen op een mooie, droge dag! 
Bij regenachtig weer willen we u vragen 
de website en mail in de gaten te houden 
om te zien of de sportdag door gaat. 
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Avond4daagse 
Afgelopen maandag is de avond4daagse 

van start 
gegaan onder 
leiding van juf 
Haidy.  Elke 
dag werd er 5 
kilometer 
gelopen. De 

weergoden waren ons dit jaar goed 
gezind. Na afloop stond juf Haidy en haar 
crew klaar met koffie, thee, limonade en 
iets lekkers. 
Donderdag was de 
sportieve afsluiting. 
Alle kinderen hebben 
een medaille 
gekregen. Wat fijn dat 
er zoveel kinderen 
hebben meegelopen. Volgend jaar weer? 
 
Ridders, prinsen en prinsessen 

De kleuters 
hebben het 
thema ‘Ridders, 
prinsen en 
prinsessen’ 
geopend met een 

prinsessen- en prinsenproef. Bij de 
prinsessen werd gekeken of zij een mooie 
buiging konden maken, netjes konden 
lopen en iets op een vriendelijke manier 
konden vragen. De ridders moesten zware 
dingen tillen, galopperen en de juf goed 
kunnen helpen. Prinsessen Fay en Ayana 
en ridder Ruben zijn geslaagd en hebben 
hun diploma gekregen! 

 Kijkles peutergym  
Op vrijdag 7 juni bent u van harte welkom 
bij de gymles van uw peuter in de 
speelzaal op het hoofdgebouw. Om 11.00 
uur gymmen de Dwergen, om 11.25 uur 
zijn de Kabouters aan de beurt. In de 
middag, vanaf 13.15 uur, kunnen de 
ouders van de Droomvlucht en Roodkapje 
een kijkje komen nemen. De les duurt 
ongeveer 30 minuten. Wij zien u dan!  
 
Lekker fit 
Het registratiesysteem van de gemeente 
Rotterdam voldoet aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Als u 
hier vragen over heeft, kunt u terecht bij 
de heer Mulder, fg@rotterdam.nl. 
 
Belangrijke data 
29.05 : Juffendag groep 1-2 

  Sportdag groep 3 t/m 8 
30.05 : Hemelvaartsdag, kinderen vrij 
31.05 : Kinderen vrij 
05.06 : Kinderboerderij groep 7a 
06.06 : Praktisch verkeersexamen gr. 8 
07.06 : Kinderboerderij groep 7b 
 : Koffieochtend ouders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


