
                                                                                                                                                                                        

                                                                                               
 
Geachte ouders/verzorgers,                                                               Prinsenbeek, 23 maart 2017 

     

 
De jaarlijkse sportdag komt er weer aan…..  

Dit  ‘mega-evenement’  zal dit jaar exclusief voor onze school zijn! 
Alle groepen van onze Griffioen doen dit jaar weer mee. 

Datum voor 2017 is :  vrijdag 21 april a.s.  
 
Tijdens de sportdag zijn de leerlingen verdeeld in drie groepen, die elk hun eigen programma 

afwerken. De verdeling is als volgt: 
- de leerlingen van groep 1, 2 en 2+ (de kleuters, onderbouw), 

- de leerlingen van groep 3, 4 en 5  (middenbouw), 

- de leerlingen van groep 6, 7 en 8 (bovenbouw) 
Voor elk van deze groepen gelden aparte afspraken. Meer hierover op de achterkant. 
 
 

Mocht het op 21 april ondanks eerdere vooruitzichten onverhoopt tóch slecht weer zijn, dan wordt U 
dringend verzocht om niet naar school te bellen om te vragen of de sportdag al dan niet doorgaat.  

Als de sportdag niet doorgaat, dan komen de kinderen op de voor hun groep afgesproken tijd op 

school en is het verder een gewone schooldag. De lessen eindigen dan op de tijd, waarop de 
oorspronkelijke sportdag voor hen ook afgelopen zou zijn. Ook blijven de kinderen tijdens de lunch 

dan gewoon op school om te eten. 
 

Het spreekt voor zich , dat wij voor deze sportdag met zoveel kinderen best wat hulp kunnen 
gebruiken. We willen U dan ook vragen ons te helpen om deze dag voor de kinderen tot een leuke en 
succesvolle gebeurtenis te maken. Wilt U assisteren, vult U dan a.u.b. onderstaand strookje in.  

 
Ondergetekende, dhr./mevr.………………………………………ouder/verzorger van………………………………….. 
uit groep ……… bij juf/meneer ……………………………………….. 

wil graag assisteren op de sportdag van vrijdag 21 april a.s. 

 
Ik heb speciaal voor de sportdag een vrije dag genomen: ja / nee 

 
Ik wil graag helpen bij:    O groep 1, 2 en 2+ 

O groep 3, 4 en 5 
      O groep 6, 7 en 8     

Handtekening:……………………………………… 

 
Telefoon:…………………..……….      Mob.tel.nr.:…………………………………….. 

 
N.B. Als het U niet uitmaakt bij welke groep U wordt ingedeeld, houdt U dan wel rekening met de  

verschillende begin- en eindtijden van de groepen. 

GRAAG INLEVEREN VóóR OF UITERLIJK OP vrijdag 31 maart. bij de  
leerkracht van Uw zoon/dochter. (Graag slechts één formulier per gezin). 



 

AFSPRAKEN  VOOR  GROEP  1, 2 en 2+. 
- de leerlingen worden om 10.00 uur op school verwacht. 
- een lunchpakket (eten en voldoende drinken) meenemen. 
- er wordt  geen drinken  door de school verstrekt. 
- ’s middags om 13.30 uur kunnen de kleuters opgehaald worden vanaf school. *) 
- de begeleidende ouders verzamelen per groepje het afval. Wij verzoeken U 

vriendelijk het zakje afval thuis in uw afvalcontainer te doen. 
 

 

 

AFSPRAKEN  VOOR  GROEP  3,  4  EN  5. 
- de kinderen moeten om 10.00 uur op school zijn. Onder begeleiding van de 

leerkrachten gaan ze naar het sportpark. Fietsen blijven op school. 
- een lunchpakket (eten en voldoende drinken) meenemen. 
- er wordt  geen drinken  door de school verstrekt. 
- geen zakgeld meegeven, maar wel een plastic zak voor eventueel afval. Wij 

verzoeken U vriendelijk het zakje afval thuis in uw afvalcontainer te doen. 
- om 14.45 uur kunt U Uw kind op school afhalen. *) 

 
 
AFSPRAKEN  VOOR  GROEP  6,  7  EN  8. 

- de kinderen worden om 9.00 uur op school verwacht.  
- vanaf de school lopen we naar het sportpark. Fietsen blijven op school. 
- een lunchpakket (eten en voldoende drinken) meenemen. 
- er wordt  geen drinken  door de scholen verstrekt.  
- geen zakgeld meegeven, maar wel een plastic tas voor eventueel afval. Wij 

verzoeken U vriendelijk het zakje afval thuis in uw afvalcontainer te doen. 
- hoe laat de sportdag afgelopen is, is niet op de minuut te zeggen, in ieder geval niet 

later dan 15.00 uur. Vanaf dat tijdstip kunnen de kinderen vanaf school naar 
huis.*) 

*)     I.v.m. verkeersoverlast en parkeerdruk op en rond sportpark “de Heikant” die dag is vanwege veiligheids-     
        redenen besloten om de kinderen eerst mee terug te nemen naar school. Van daaruit kunnen zij naar huis.  

 
 

Wij hopen, dat we U met deze brief voldoende op de hoogte hebben 
gebracht. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt U natuurlijk altijd 
contact opnemen met de school. 
 
Wij willen U alvast bedanken voor uw medewerking en duimt u met 
ons mee voor een zonnige, gezellige en sportieve dag. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
        
De sportcommissie van de Griffioen. 

 
NB. :  Denkt U ook nog aan het invulstrookje onderaan de voorkant van deze brief? 
         Uw hulp is hard nodig!!!!!! Alvast heel hartelijk dank!!!!!!! 
 

Denkt u zelf aan de opvang van de BSO? 

 


