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Veldvoetbaltoernooi voor leerlingen
in leerjaar 7 en 8

Korfbaltoernooi voor de leerlingen
in leerjaar 3, 4, 5 en 6

Op woensdag 3 april 2019 vanaf 13.30 uur wordt
er bij de sportcomplexen ADO’20 (De Vlotter) en
Odin ‘59 (Hoflaan) een veldvoetbaltoernooi
gehouden. Ook is er een penalty bokaal, waar één
jongen én één meisje per school aan kan
deelnemen.
Een jongensteam bestaat uit 11 spelers en 4
wissels en een meisjesteam bestaat uit 7 spelers
en 2 wissels
Ook hebben wij ouders/opa’s/ ooms etc. nodig
voor begeleiding voor elk team.

Op donderdag 21 februari (in de
voorjaarsvakantie) van 12.00-17.00 uur wordt er
in Zwem- en Sportcentrum de Waterakkers een
korfbaltoernooi georganiseerd.
Leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 mogen zich
aanmelden voor dit toernooi.
Een team bestaat uit minimaal 2 jongens en 2
meisjes.

Wij moeten ons als school vóór 15 februari
inschrijven. Het is daarom belangrijk om te weten
of we teams kunnen vormen en wie de leerlingen
daarbij kan begeleiden. Per team is er één ouder
nodig om te begeleiden.
Wilt/ mag uw kind meedoen, en/ of kunt u helpen,
wilt u dan onderstaand strookje vóór 13 februari
getekend inleveren bij Mevr. H. Pieck.
N.b.
• Ook als u zelf niet mee kunt, realiseert u zich
dan wel dat het toernooi onder de eigen
verantwoordelijkheid van de ouders valt.
• Wij kunnen alleen inschrijven als er
voldoende ouderhulp is.
_________________________________________________
0 Ja, mijn zoon/dochter
(Naam)_________________________________(lrjr____)
mag meedoen aan het Veldvoetbaltoernooi
0 Ja, ik wil begeleider zijn bij het
Veldvoetbaltoernooi
Naam ouder(s): ________________________________
Handtekening: ________________________________

Wij moeten ons als school uiterlijk 22 januari
inschrijven. Het is daarom belangrijk om te weten
hoeveel teams wij kunnen vormen en wie de
leerlingen daarbij kan begeleiden.
Wij zoeken, behalve enthousiaste spelers, voor
elk team ook een begeleider die de leerlingen
tijdens de wedstrijden willen begeleiden. Echter
is het niet mogelijk om zonder oudercoach(es) te
kunnen meedoen (dit mag natuurlijk ook een
sportieve opa, oma, oom, etc. zijn!)
Wilt/ mag uw kind mee doen, wilt u dan een
getekend briefje uiterlijk maandag 21 januari
inleveren bij Mevr. H. Pieck.
N.b.
• Ook als u zelf niet mee kunt, realiseert u zich
dan wel dat het toernooi onder de eigen
verantwoordelijkheid van de ouders valt.
• Wij kunnen alleen inschrijven als er
voldoende ouderhulp is.
_________________________________________________
0 Ja, mijn zoon/dochter
(Naam)_________________________________(lrjr____)
mag meedoen aan het Korfbaltoernooi
0 Ja, ik wil begeleider zijn bij het
Korfbaltoernooi
Naam ouder(s): ________________________________
Handtekening: ________________________________
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