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OPGEVEN NASCHOOLSE SPORT
De naschoolse sport gaat weer van start. Volgende week woensdag 15 januari 2020 kunt u
uw kind opgeven voor de komende periode via het ouderportaal. Het portaal zal rond 16.30
uur open gaan.
Er zijn maar een beperkt aantal plekken (25 per bouw) voor de naschoolse sport. Wanneer
de groep vol zit zal het niet meer mogelijk zijn om uw kind aan te melden. De inschrijflijst
verdwijnt namelijk uit het ouderportaal op het moment dat het maximaal aantal deelnemers
is bereikt. Om deze reden krijgt u ook geen bevestigingsmail meer. Wanneer u uw kind aangemeld heeft, kunt u er vanuit gaan dat de aanmelding goed doorgekomen is.
Voor de onderbouw (groep 3/4/5) zal de naschoolse sport starten op maandag 20 januari
2020. Voor de bovenbouw (groep 6/7/8) zal deze starten op donderdag 23 januari 2020.
Deze periode zal er 5 weken lang de naschoolse sport aangeboden worden, dit is tot en met
de carnaval vakantie. De kosten bedragen 10,00 euro. Zit uw kind bij de BSO dan wordt dit
vergoed door Dikkie & Dik.
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw vindt de naschoolse sport plaats van 15:00 uur
tot 16:00 uur in de sporthal (BOR). De kinderen kunnen direct na schooltijd richting de
kleedkamers en zich omkleden. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.
Op het programma van deze periode staat basketbal, turnen en klimmen/zwaaien.
Data voor deze periode:
Onderbouw: 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februari.
Bovenbouw: 23 en 30 januari, 6, 13 en 20 februari.

KINDERACTIVITEITEN IN DE HOEKSTEEN
-10 januari kinderdisco van 18.30 tot 20.30 uur entree €2,-15 januari Kinderknutselclub van 14.00 tot 16.00 uur entree €1.50 vooraf opgeven via : We
gaan deze keer een Dongel maken. Geef je op om mee te doen aan deze activiteit via wijkactiviteiten.prinsejagt2@hotmail.com VOL=VOL
-De kinderbingo gaat deze maand niet door omdat er niet genoeg hulp is om deze activiteit
te begeleiden.
De activiteiten vinden plaats in de Hoeksteen, Gerretsonlaan 1A, Eindhoiven

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie van de mediacoach.
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VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2020/2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie

19 t/m 23 okt.’20
21 dec.’20 t/m
1 januari’21
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari’21
2e Paasdag
5 april’21
Koningsdag
27 april’21
Meivakantie
3 t/m 14 mei ’21 (inclusief Hemelvaartsdag)
e
2 Pinksterdag
24 mei’21
Extra vakantie21 t/m 25 juni’21
week leerlingen
Zomervakantie
26 juli t/m 3 sept’21
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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