Nieuwsbrief
Maart 2018
Beste Knoet ouders,

Nog even genieten van de laatste paar dagen van deze koude voorjaarvakantie. We hebben met de
BSO vakantie opvang kinderen heerlijk kunnen schaatsen op de ijsbaan van de EIJV, eindelijk!
Aankomende maandag 5 Maart beginnen we weer met de reguliere school opvang dagen. Vergeten
jullie niet de gymtassen mee te geven! Voor de kinderen die de gymtas op de BSO hebben laten
liggen willen we vragen de kleding te vervangen en te wassen. Zo kunnen we weer fris en fruitig
sporten.

Belangrijke Knoet weetjes:
v Tijdens de schoolweken kunnen de kinderen tussen 17:30 en 18:30 uur worden
opgehaald.
v Tijdens vakantieweken en of hele opvangdagen kunnen de kinderen tussen 8 en 9:30
uur worden gebracht en tussen 17:30 en 18:30 uur weer worden opgehaald.
v De jaaropgaven worden begin deze maand naar jullie toegestuurd.
v Deze week zal Charlotte de Feiter, ALO student, op donderdag bij ons stage komen
lopen tot het einde van dit schooljaar. Enkele van jullie zullen haar al wel vaker
hebben gezien omdat zij regelmatig invalt bij afwezigheid van één van ons.

Indeling groepen:
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Rendieren

Jos Hans
Dorien

Jos Suzanne
Dean

Jos Suzanne
Ramon

Jos Hans Ramon
Mike
Dean
Jos Hans Ramon
Mike
Dean

Periode Sportprogramma van voorjaarvakantie tot meivakantie 2018

Groep
Pinguïns

Maandag
Dinsdag
donderdag
1. invulling stagiaires 1.Koprol en huppelen
1. onderhands gooien
2. idem
2.Handstand en hinkelen
2. bovenhands gooien
3.idem
3.Spelvorm aangeleerde oefeningen 3. spelvorm beiden
4. vrije keuze week
4.vrije keuze week
4. vrije keuze week
5. invulling stagiaires 5.rollen, duikelen en draaien
5. trefbal spelen
6. idem
6. rollen, duikelen en draaien
6. trefbal spelen
7. idem
7. rollen, duikelen en draaien
7. trefbal spelen
Programma invulling voor de Pinguïns op de maandag krijgen jullie aankomende week te horen

Groep
IJsberen

Maandag
Dinsdag
donderdag
1. invulling stagiaires
1. Turnen; salto springen
1. hockey
2. idem
2. Turnen; wendsprong
2. hockey
3. idem
3. Turnen; bok springen
3. bounce bal
4. vrije keuze week
4. Vrije keuze week
4. vrije keuze week
5. invulling stagiaires
5. Racketspelen; tennis
5. vernieuwde spelen
6. idem
6. Racketspelen; badminton
6. vernieuwde spelen
7. idem
7. Racketspelen; tafeltennis
7. vernieuwde spelen
Programma invulling voor de IJsberen op de maandag krijgen jullie aankomende week te horen

Groep
Rendieren

Maandag
1. turnen
2. turnen
3. turnen
4 vrije keuze week
5.voetgolf
6. voetgolf
7. voetgolf

Dinsdag
1. voetbal; vrij lopen
2. voetbal ; afrond oefeningen
3. voetbal; toernooitje
4. vrije keuze week
5. skeeleren
6. skeeleren
7 . skeeleren

donderdag
1. slagbal; verdedigen
2. slagbal; aanvallen
3. slagbal; slaan/afslag
4. vrije keuze week
5. estafette; looptechniek
6. estafette; samenwerking
7. estafette; samenwerking

v Op de vrijdagen is het de keuze uit recreatief zwemmen of indoor/outdoor activiteiten.

Met sportieve groet, het team van Knoet

