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Sportdag!!! 
Nog één weekje wachten en dan houden we onze 
jaarlijkse sportdag (29 juni). De sportdag vindt plaats 
bij de Atletiekvereniging Hoofddorp, dichtbij school. 
Nog even de belangrijkste zaken op een rijtje.  
 

Planning 
 Tussen 8.15 – 8.25 uur worden de kinderen van de groepen 4 t/m 8 op het sportveld 

verwacht. Graag op tijd, zodat we half 9 kunnen starten met sporten. 

 De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden worden op school verwacht. Bij broertjes en 
zusjes graag éérst de kinderen op het sportveld brengen. Later zullen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 3 ook naar de sportvelden lopen voor sport en spel. 

 De kinderen hoeven géén eten en drinken mee te nemen! Daar wordt door de 
oudervereniging voor gezorgd.  

 Vanaf + 11.30 uur wordt om de beurt door de groepen de ronde om de atletiekbaan 
gelopen. Alle ouders zijn hierbij uitgenodigd om als supporter aanwezig te zijn. Hoe meer 
ouders, hoe gezelliger. 

 Om 12.00 uur moeten alle kinderen bij de Atletiek Vereniging opgehaald worden. 

 Als uw kind(eren) alleen naar huis mag (mogen), dan vragen we u om 
Toestemming via het strookje van de brief. 

 Als uw kind(eren) naar de naschoolse opvang moet, wilt u dat dan aangeven? Wij regelen 
dat verder met de BSO. 

 
Alle kinderen zijn ’s middags vrij! 
 

Nog een paar hulpouders gezocht!  
Helaas komen we nog steeds een paar hulpouders te kort. Hebt u misschien zin en tijd om ons 
vrijdagochtend 29 juni te helpen? U kunt zich opgeven bij Cornélie Koper, 
c.koper@jvanstolberg.nl. 
 

 
Geslaagde ontruimingsoefening 
Afgelopen maandag 18 juni heeft de school een 
ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen, medewerkers 
en bezoekers hebben op een ordelijke wijze het gebouw 
verlaten. En de ontruimingstijd? 2 minuten en 16 seconden! 
Dat is een heel snelle tijd.  
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GGD-Flits Zindelijkheid               
Weet u dat bedplassen veel voorkomt bij kinderen? Zeker één op de 6 
kinderen van 6 jaar is ’s nachts nog niet droog. Bij kinderen van 9 jaar geldt 
dat voor één op de 15 kinderen. Bedplassen kan voor zowel 
ouders/verzorgers als voor het kind vervelend zijn.  
Gelukkig is er wat aan te doen, lees hier meer over bedplassen en over zindelijkheid.  
 
Bij vragen of zorgen kunt u altijd een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige verbonden 
aan de school van uw kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 en 13.00 - 
17.00  
 
 

Kalender  
25-06  lentesafari (groep 4) 
29-06  sportdag (kinderen ’s middags vrij)  
04-07  de kruidentuin (groep 7/8) 
06-07  Nieuwsflits nummer 20 

https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/infotekst-bedplassen-april-2018.ashx?la=nl-nl
https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/folder_zindelijkheid_ouders_en_ko_digi_def.ashx?la=nl-nl

