31. Nieuws

28 mei 2021

Rugby!
Gisteren was het rugby-dag op De Treffer. Ondanks de wispelturige weersomstandigheden
hebben de kinderen én de begeleiders van Rugbyclub De Wrotters vól enthousiasme rugby
gespeeld. Net als de voetbal en korfbalclinic van vorige week, was ook nu de inzet van de
kinderen erg goed. Mooi om te zien. Op vrijdagavond vanaf 18.30 uur wordt er getraind op
het rugbyveld. Kinderen kunnen gratis een keer meetrainen.
Volgende week donderdag hebben we een volleybal-clinic. En uiteraard gaat het schooljudo
en de danslessen voor de jongste groepen ook nog wekelijks door. Fijn dat alle verenigingen
zich zo open stellen voor ons. Wanneer uw kind mogelijkheden wil onderzoeken om op
voetbal, korfbal, rugby, volleybal of een andere sport te gaan, dan stellen de verenigingen
zich open voor proeflessen. Informeer dus even bij de clubs, van een aantal verenigingen
wordt ook een flyer of digitale folder meegestuurd.
Gratis sporten voor gezinnen met een kleine beurs
Jeugdfonds Sport maakt sporten voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs ook
mogelijk. Kinderen kunnen dan wekelijks gratis bij een sportvereniging in Gorredijk gaan
sporten en contributie wordt dan betaald door dit sportfonds. Het is makkelijk te regelen. U
kunt mailen met buurtsportcoach Geerte Kwant om dit voor uw kind(eren) te regelen.
geerte@sportfryslan.nl / 06 - 57 04 01 51

Biebkasten verwisseld
In de komende week worden de bibliotheekkasten die we van de bieb in school hebben
verwisseld, zodat we allemaal nieuwe boeken hebben. Wilt u daarom alle biebboeken die u
via school thuis heeft meegeven met de kinderen?
Schoolfruit
We hebben nog 1 week schoolfruit en dan stopt de periode van schoolfruit weer. Komende
week genieten we van:
Woensdag: Gele meloen
Donderdag: Mandarijn
Vrijdag: Sinaasappel
Route 8
De uitslag van de eindtoets is met de ouders kinderen van groep 8 gecorrespondeerd. De
kinderen hebben de toets naar verwachting gemaakt met een erg mooi groepsgemiddelde.
Musical
Er wordt volop geoefend in De Skâns, er staat ons een prachtige musical te wachten aan het
eind van het schooljaar!

Een zonnig weekend gewenst!
Het schoolteam

