Eenrum, 30 Juni 2017

Onderwerp: Sportdag v.v. Eenrum en B-Fit

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op vrijdag 14 juli sluiten we het B-fit project op een spectaculaire wijze af. Samen met v.v. Eenrum
organiseren we een sport- en fundag! Dit doen we met voetbalactiviteiten in de ochtend en met
allerlei spelactiviteiten in de middag.
De kinderen worden deze dag om 8.30 uur op het sportveld van v.v. Eenrum bij de kantine verwacht.
De kinderen moeten in sportkleding naar de sportdag komen. De sportdag duurt tot 14.15 uur en na
afloop kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij de kantine van v.v. Eenrum. In de
ochtendpauze krijgen de kinderen fruit en tijdens de middagpauze een gezonde lunch. De gehele
dag hebben de kinderen voldoende gelegenheid om te drinken. (denk aan het insmeren van de
kinderen bij goed weer!)
Belangstellenden zijn van harte welkom om gedurende deze dag te komen kijken of te helpen!
Gezien de hoeveelheid activiteiten en de begeleiding voor de jonge kinderen en spelletjes, zijn we op
zoek naar hulp van 11.15 -14.15 uur. Als u wilt helpen dan kunt u reageren op deze oproep. U krijgt
vervolgens bericht van Rick Abbas. Wilt u daarbij aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat? Dat kan
zijn:
- Begeleiden van de kleuters (2 begeleiders per groepje in totaal 14 begeleiders)
- Begeleiden van de spelletjes (2 begeleiders per spel in totaal ongeveer 20
personen)
- Meehelpen opruimen na 14.15 uur (we pakken groots uit en hulp is welkom!)
Hoe zit de dag er uit?
Tijd
8:30 uur
8.45 uur
9:00 - 11.15 uur
11:15 – 11.45 uur
11:45 – 14:00 uur
14.00 – 14.15 uur
14.15 uur

Slotdag v.v. Eenrum en B-Fit locatie sportveld
Activiteit
Aanwezig kinderen
Opening sportdag
Voetbalprogramma (v.v. Eenrum en VTS-Het verschil)
Lunch
Middagprogramma Fun en Spel (luchtkussens en spelletjes)
Afsluiting sportdag
Kinderen vrij

Met vriendelijke groet,
Schoolteam De Octopus, Rick Abbas (B-Fit coach) en
Maik Timmer (ALO student)

