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SCHOOLSPORT
In de loop van het jaar vinden verscheidene
sportactiviteiten plaats, zoals korfbal, handbal en
voetbal. Voor de evenementen die buiten schooltijd
plaatsvinden is de deelname natuurlijk vrijwillig. De
school is hier niet voor verantwoordelijk. Voor de
begeleiding wordt dan ook een beroep gedaan op
ouders.
De Berckacker doet elk jaar mee aan de volgende
toernooien:

Deze trainingen zijn op zaterdag 14 april van 10:30
uur tot 12:00 uur, en op woensdag 18 april van
18:00 uur tot 19:15 uur.
Dit jaar zal er tijdens het schoolkorfbal van SDO
ook weer gelegenheid zijn voor de kinderen uit
groep 1 en 2 om mee te doen met deze dag. De
kinderen kunnen allerlei spellen doen. Het gaat hier
om tikspelletjes, estafettes, balvaardigheid, mikken
op korven en dergelijke. Per 8 kinderen is er 1
begeleider nodig.

Schoolhandbal op zondag 8 april: inschrijven
uiterlijk 21 februari
H.V. Achilles’95 organiseert het
schoolhandbaltoernooi. Het toernooi zal van 12.00
uur tot 17.00 uur plaatsvinden in Sportcomplex de
Heiberg. Om de dag niet alleen leuk, maar ook
leerzaam te maken beginnen we met een
gezamenlijke warming-up en training. Dit doen we
ook samen met kinderen van handbalverenigingen.
Daarna zullen de wedstrijden gaan plaatsvinden.
Wil je zelf een team samenstellen, dat kan. Een
team bestaat uit 5 spelers ( i.p.v. 7) en begeleider.

Schoolvoetbal Marvilde in de maand april:
inschrijven uiterlijk 21 maart
Schoolvoetbaltoernooi voor gr. 3 t/m 8
Marvilde organiseert jaarlijks het voetbaltoernooi.
De planning voor dit jaar is:
- Woensdagmiddag 4 april a.s. (vanaf 15:30u. tot
ongeveer 18:30u.): Groep 3+4 (7 tegen 7)
- Woensdagmiddag 11 april a.s. (vanaf 15:30u. tot
ongeveer 19:00u.): Groep 5+6 Meisjes (7 tegen 7)
en Jongens (7 tegen 7)
- Woensdagmiddag 25 april a.s. (vanaf 15:30u. tot
ongeveer 19:30u.): Groep 7+8 Meisjes (7 tegen 7)
en Jongens (11 tegen 11)
De winnaars van de categorieën 5+6 en 7+8 (zowel
Jongens als Meisjes) gaan naar de
Regionale Schoolvoetbalkampioenschappen.
Mogelijk dat deze ook bij Marvilde zal worden
gehouden. Deze staan gepland op woensdag
16 mei.
De winnaars van de Regionale Kampioenschappen
gaan door naar de District (NoordBrabant) Schoolvoetbalkampioenschappen; woens
dag 6 juni.
En de winnaars daarvan gaan naar de
Landelijke Schoolvoetbalkampioenschappen
in Zeist(20 juni).

Schoolkorfbal op zaterdag 21 april: inschrijven
uiterlijk 21 februari
Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan
de Rapportstraat in Veldhoven. Het toernooi zal
rond 12:00 beginnen en rond 17:00 uur
eindigen.Om 18:30 uur is er een spetterende
afsluitende disco voor alle kinderen die mee
hebben gedaan.
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen
vanaf groep 3 tot en met groep 8. De teams van
groep 3,4 en 5 moeten uit minimaal 4 kinderen
bestaan en de teams van groep 6,7 en 8 uit
minimaal 8 kinderen. U kunt zich opgeven als
begeleider van een team.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 die meedoen aan
het schoolkorfbaltoernooi mogen vooraf aan het
toernooi 2x komen trainen.

Wil je je opgeven voor één of meerdere
sportactiviteiten, kom je aanmeldformulier ophalen
in groep 8 bij juffrouw Antoinette ( wo.do en vr)
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SCHOOLFRUIT DEZE WEEK
Deze week krijgen de kinderen op
dinsdag/woensdag/donderdag de volgende
groente-en fruitsoorten:
 Ananas
 Appel
 Grapefruit

AGENDA:
Vrijdag 9 februari: Carnavalsviering
12 t/m 16 februari: Voorjaarsvakantie
Woensdag 21 februari: Koffieochtend 8.30- 9.30 u.
Maandag 5 maart: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
BIJLAGE:
Flyer Brede School Veldhoven
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