27. Nieuws

Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Zaterdag 01 mei
Maandag 17 mei

16 april 2021

Koningsspelen
Koningsdag, scholen zijn gesloten
Start meivakantie
Weer naar school

Moestuinen
Het seizoen is weer begonnen! Nu het voorjaar lonkt, groeit er zowel binnen als buiten weer
van alles in onze moestuintjes. Deze week wordt ook de buitenmoestuin weer op orde
gebracht. We kunnen niet wachten op ons eerste oogstfeestje!

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn geweest. Fijn dat dat op afstand, maar toch in school, kon
plaatsvinden. De volgende ronde oudergesprekken is eind juni. In tussentijd is het altijd
mogelijk om een gesprek aan te vragen.
Koningsspelen in coronatijd
Door de coronatijd kan de koning ons geen koningsontbijt geven. De groepsdoorbroken
beweegspelletjes zullen er dit jaar ook niet zijn. Wel is er op vrijdag 23 april een aangepast
groepsprogramma om tijdens de dag wel aandacht te hebben voor de koningsspelen. De
groepen 1 t/m 4 hebben ’s ochtends na elkaar een beweegcircuit op het schoolplein. De
groepen 5 t/m 8 hebben een zelfgekozen groepsactiviteit tijdens deze dag. Wie koninklijk
gekleed wil komen, mag dat juist deze dag doen 😊 We maken er wat leuks van!

Koningsdag
In de week vóór de meivakantie zijn alle scholen in Nederland gesloten wegens Koningsdag,
dit viert Nederland in aangepaste vorm op dinsdag 27 april.
Schoolfruit
En volgende week hebben we…
Woensdag: sinaasappel
Donderdag: appel
Vrijdag: ananas

Avond4daagse Home Edition
Dit jaar kunnen we helaas geen Avond4Daagse in originele vorm organiseren.
Wel hebben we ons als AVD Gorredijk aangemeld voor de Home Edition.
Iedereen kan vanaf 29 maart tot 30 juni 2021 zelf de Avond4Daagse lopen vanuit zijn eigen
huis en na afloop ook de originele medaille ontvangen.
Hieronder alle info…

De Avond4daagse gaat dóór!
De Avond4Daagse gaat door! Je kunt dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition!
Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen feestje
van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille.
Mis dit unieke wandelfeest niet.
Hoe werkt het?
 Je kunt je aanmelden vanaf 29 maart.
 Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en de
vierde dag mogen maximaal twee weken zitten.
 Je meldt je aan via deze link: https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/gorredijk
Of je zoekt de A4D Gorredijk op via www.avond4daagse.nl
 Je loopt via de app van eRoutes. Met die app verrassen we je tijdens de wandeling met leuke
berichten!
 Je vertrekt lekker vanaf je eigen huis.
 Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie
toch ook compleet hebben?
 En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op
pad!
Kosten
Deelname kost € 6,50.
De App eRoutes
Op de dagen dat je een Avond4daagse wandeling wilt maken, open je de eRoutes app. Je kiest voor ‘Start
Avond4daagse. Kies dan jouw wandeldag (Wandeling 1, Wandeling 2, Wandeling 3 of Wandeling 4).
Vervolgens heb je de keuze om een route van 2,5 - 5 of 10 km te laten genereren. Kies de afstand die jij wilt
lopen en de app genereert direct vanaf jouw locatie drie bijpassende routes waar je uit kunt kiezen. Deze routes
wisselen dagelijks, dus je hebt keuze genoeg. Bekijk welke route je leuk lijkt om die dag te wandelen en klik op
de bijbehorende button om de route te starten. De route aanwijzingen worden daarna direct gestart en leiden
je via stem- en beeldnavigatie de weg.
Na het wandelen met de eRoutes app wordt je wandeling opgeslagen in je account onder ‘Ik’.
Meer info
Voor meer info over de A4D, de app en andere zaken: kijk op de website www.avond4daagse.nl

Hopelijk doen jullie ook mee!
Bestuur A4D Gorredijk

Fijn weekend!
Het team van De Treffer

