
Inschrijving 3
e
 periode naschoolse sport gaat weer van start!   

Na de carnavalsvakantie begint meneer Gerben weer met de derde periode van de naschoolse sport voor de 

groepen 3 t/m 6. Ben je benieuwd naar alle nieuwe trucs op de trampoline, heb je zin om een nog mooiere 

koprol/salto te maken of heb je gewoon zin om lekker te sporten. Geef je dan snel op, want VOL = VOL. Elke les 

kun je deze keer kiezen tussen turnen of een balsport. De laatste les mogen de ouders komen kijken naar alle 

nieuwe trucs die jullie hebben geleerd. Deze voorstelling zal op 29-3-2016 plaatsvinden!   

Groep: Activiteit: Dag: Tijd: Waar: Met wie? 
3 en 4  Turnen 

 Balsport 

dinsdag 15:30 – 16:15 Sabelhof 27 Meneer 
Gerben 

5 en 6  Turnen 

 Balsport 

dinsdag 16:15 – 17:00 Sabelhof 27 Meneer 
Gerben 

7 en 8  Clayton maandag 16:00 – 17:00 Sabelhof 27 
 

Meneer 
Gerben 

De naschoolse sport wordt gegeven op dinsdagmiddag. De data’s zijn:      

 23-2-2016, 1-3-2016, 8-3-2016, 15-3-2016, 22-3-2016 en voorstelling les 29-3-2016 

Tevens kunnen de groepen 7 t/m 8 ook op maandagmiddag tussen 16:00 en 17:00 terecht. Zij kunnen dan 

terecht bij meneer Clayton.  

Als je geïnteresseerd en gemotiveerd bent voor de naschoolse sport kun je je aanmelden door onderstaande 

strook in te vullen en in te leveren of te onderstaande strook te mailen naar gerben.vanlimpt@xpectprimair.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Naam leerling:    ………………. 

Telefoonnummer ouders:  ………………. 

E-mail ouders: ........................ 

Groep:    ………………. 

Bijzonderheden:  ……………….  

Mag alleen naar huis:   Ja /nee 

 

        
 
Je kunt je aanmelden tot en met woensdag 17 februari 2016. Er zijn aan deze naschoolse activiteit geen kosten verbonden. 

Er kunnen 20 kinderen deelnemen per activiteit, de overige leerlingen komen op een wachtlijst. We selecteren de 

leerlingen op basis van interesse. Het kan zijn dat je dit keer niet mee kan doen. We houden een lijst bij, zodat je dan in 

ieder geval de volgende keer kan aansluiten. Om teleurstelling te voorkomen, laten we van tevoren weten of je mee kan 

doen of dat je op de wachtlijst staat. Wanneer je op deze middag gebruik maakt van de BSO kan je helaas niet deelnemen 

of je moet dit kunnen regelen met de BSO.  

Mocht je nog vragen hebben, dan hoort meneer Gerben het graag.  


