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dat er voldoende ouders zijn die zich aanmelden,
zodat we er een prachtige en sportieve dag van
kunnen maken!

HERINNERING
Denkt u nog aan het aangeven van uw voorkeur
voor de rapportgesprekken? U kunt dit doen via het
ouderportaal van Parnassys. Daar vindt u ook de
datum en tijd waarop u verwacht wordt.
Het team

Belangrijk:
- Alle kinderen moeten een lunchpakket
mee brengen. Voor de groepen 5 t/8 is het
handig als dit in een tas zit zodat de
kinderen dit makkelijk kunnen dragen zodra
wij naar RKVVO lopen.
- Wilt u ervoor zorgen dat uw kind in
sportkleding (en oranje kledingstuk) en op
goede sportschoenen op school komt?
- Kom vooral zelf ook langs om uw
kind(eren) aan te moedigen!
Om 14.00u vindt op de speelplaats van de
bovenbouw voor alle groepen de prijsuitreiking
plaats. De groepen 5 t/m 8 lopen op tijd terug naar
school om hier ook bij aanwezig te kunnen zijn.
Daarna gaan alle groepen terug naar de eigen klas
om de dag hier af te sluiten . De kinderen kunnen
dan om 14.30u gaan genieten van een
welverdiende vakantie.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen weer
plaats. Het doel van deze sportieve dag is om
kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is
om te bewegen.
We starten deze dag in de eigen groep met een
gezamenlijk ontbijt. Hier hoeft uw kind niets voor
mee te brengen. Om 9.20u openen we op de
speelplaats van de bovenbouw, de Koningsspelen
door gezamenlijk het lied van kinderen voor
kinderen “Okido ” te zingen en te dansen.

Vanuit de Koningsspelencommissie,
Yolanda Maessen en Joey Smits

Na de opening gaan de kleutergroepen en de
kinderen van Korein, door middel van spelletjes,
een sportieve ochtend rondom school houden. De
leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben in de
ochtend sportworkshops .
De groepen 5 t/m 8 hebben een sportieve dag met
sport en spel op het terrein van RKVVO.
Om deze dag succesvol te maken, hebben wij voor
de onderbouw hulp van ouders nodig. Wij zijn op
zoek naar ouders die samen met een andere ouder
een groep kinderen willen begeleiden tijdens de
spelen. U zult met de groep alle activiteiten langs
gaan. Natuurlijk krijgt u nog uitleg over de inhoud
van de activiteiten en laten we u weten welke
kinderen bij u in het groepje zijn ingedeeld.

BEST FOOTBALL FRIENDS TOERNOOI
Voor het eerst in de historie is Nederland gastland
van het EK vrouwenvoetbal. Om het EK
vrouwenvoetbal te promoten en het meidenvoetbal
in het bijzonder organiseert de provincie NoordBrabant i.s.m. Sportservice Noord-Brabant het
BFF-toernooi, ‘Best Football Friends’.

Bij de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 wordt
u ‘s morgens om 8.30 uur in de klas verwacht en is
het programma om 12.00 uur afgelopen.
‘s Middags is er een aangepast programma in de
eigen klas. Daarvoor zijn geen hulpouders nodig.

Op vrijdag 19 mei vindt in de late namiddag het
BFF-toernooi plaats in Veldhoven op de
voetbalvelden van Marvilde. Het BFF-toernooi
wordt georganiseerd in samenwerking met de

Als u tijd heeft om te komen helpen dan kunt u zich
opgeven bij de leerkracht van uw kind. We hopen
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gemeente Veldhoven en de voetbalverenigingen
Marvilde, RKVVO en Rood-Wit Veldhoven.
Ben je tussen de 10-14 jaar, heb je zin in een
sportieve, gezellige middag samen met je
vriendinnen en wil je strijden voor leuke prijzen?,
schrijf je dan in voor het BFF-toernooi. De winnaars
van de toernooien stromen door naar een
regiofinale in juni en misschien zelfs naar de finale
op 8 juli in Tilburg. De winnaars winnen EK-tickets.
Kortom, doe mee en meld je aan voor een dag vol
voetbal en gezelligheid.
Schrijf je in via www.bfftoernooien.nl en nodig
meteen ook je vriendinnen uit.
Wil je een keer samen met je vriendinnen komen
trainen, geen probleem dit kan:




op dinsdag 9 mei van 18.15-19.15 uur bij
SV Marvilde - Sportpark Jongelingsveld,
op woensdag 10 mei van 19.00-20.00 uur
bij RKVVO - Sportpark Heikant en
op donderdag 11 mei van 18.15-19.15 uur
bij Rood-Wit Veldhoven - Sportpark de
Korze.

AGENDA
31 maart
4,5 en 6 april
6 april
11, 12 en 13 april
14 april
17 april
18 en 19 april
18,19 en 20 april
21 april
24 april t/m 5 mei

tweede rapport
rapportgesprekken
verkeersexamen groep 7
Entree-toets groep 7
Goede vrijdag (K t/m 8 vrij)
Tweede Paasdag (K t/m 8 vrij)
Entree-toets groep 7
Eindcito groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

BIJLAGE
Flyer Sjors Sportief
Flyer BFF Voetbaltoernooi
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K-groepen

2

