SPORTDAG woensdag 9 mei 2018
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Woensdag 9 mei staat onze jaarlijkse sportdag weer op het programma. Gelukkig hebben
weer veel ouders zich opgegeven om groepjes en spellen te begeleiden. Hierdoor kunnen
we lekker actief bezig zijn op sportpark De Hondsheuvels. Het enige wat we nu nog
hoeven te doen is hopen op mooi weer, zodat we ons lekker in het zweet kunnen werken.
Hier nog even de belangrijkste punten op een rijtje:
 Wij verwachten dat alle ouders zorgen dat hun kinderen om 8.30 uur op sportpark
“De Hondsheuvels” zijn. Het park ligt aan het J C Dirkxpad 1 te Eindhoven. We
starten om 8.30 uur met de warming-up.
 Bij extreem slecht weer is er een alternatief programma op school. Dit zal
dan tegen 8.00 uur op het ouderportaal en schoolsite staan. Ook bij school staat
het aangegeven als de sportdag niet doorgaat en bij het sportcomplex staat
iemand die aangeeft dat de kinderen gewoon naar school gaan. Wilt u ervoor
zorgen, dat als u uw kind afzet bij het sportpark, u ook zeker weet dat de
sportdag doorgaat!!! De hulpouders zijn bij het afgelasten van de sportdag
helaas niet nodig.
 Kledingadvies: Sportieve kleding en trimschoenen. Luister goed naar het
weerbericht en geef, indien nodig, een regenjas mee. Neem ook reservekleding
mee!
 Wilt u bij mooi weer uw kind thuis insmeren met zonnebrand- crème en eventueel
een petje meegeven.
 De kinderen, hulpouders en leerkrachten nemen zelf een rugzakje met daarin
eten en drinken voor de hele ochtend mee. (genoeg drinken, stukje fruit)
Hulpouders en leerkrachten krijgen koffie en/of thee.
 De kinderen krijgen een lekkere traktatie en wat te drinken.
 Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen en kunt u de kinderen op het sportpak op
komen halen.
 Wilt u vóór u vertrekt uw kind afmelden bij de leerkracht.
 Als de sportdag niet door gaat, kunnen de kinderen om kwart over 12 op school
opgehaald worden.
Wij wensen iedereen een heel gezellige, sportieve en leuke dag toe!
*Donderdag krijgen de kinderen van de hulpouders een briefje mee waarop staat waar zij zijn
ingedeeld. Mocht u zich hebben opgegeven als hulpouder tijdens de sportdag en hebt u eind
deze week nog niks gehoord? Dan willen wij u vragen om dit te melden bij juf Astrid, Juf
Aida, Meester Niels of juf Oxana.
Groetjes de sportdagcommissie

