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Lotte van de Wiel
Eef Luttjehuizen
Liv Span
Lieve Kanters
Senna van Berlo
Lilly van Wanrooij
Alessandro Gorka
Floor Kuijsten
Elisa van Ravesteijn
Rana Surat

Studiedag
Komende woensdag 29 maart heeft het
team van Villa Vlinderhof een studiedag.
De leerlingen zijn die dag vrij.

Atletiek bestaat uit ruim tien verschillende
onderdelen, zoals verspringen, hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen en hordenlopen. Doordat atletiek uit zoveel verschillende onderdelen bestaat is er altijd wel
een onderdeel dat je leuk vindt.

Instroomgroep
Vanaf maandag 3 april starten we een instroomgroep voor kleuters die 4 jaar worden. De speelzaal wordt tot de zomervakantie ingericht als kleuterlokaal. Vrijdag 31
maart wordt er ter bescherming van de
vloer tapijt ingelegd.
Er zijn nog een aantal groepen die de
groepsvoorstelling gaan opvoeren. Dit gebeurt in de gymzaal.
U wordt op de hoogte gebracht door de
leerkracht hoe dit verloopt.

Gevonden voorwerpen
Beneden bij de hoofdingang staan 2 kratten
met gevonden (sport)-kleding, schoeisel,
en nog veel meer.
Bent u iets kwijt van uw kind(-eren) kom
dan gerust even kijken.

Nieuw hekwerk
De gemeente heeft laten weten dat zij in de
meivakantie het hekwerk rondom het kleuterplein gaat vernieuwen. Het huidige hekwerk is niet meer te repareren.

Atletiek voor basis scholieren!
Atletiek wordt gezien als de moeder van alle sporten. De oermens begon al met hardlopen, springen en gooien om voedsel te
verzamelen en te overleven. Via de Olympische spelen van Griekse oudheid ontwikkelde atletiek zich langzaam tot een echte
sport.

ACW’66 is zo’n atletiekvereniging waar je
onder begeleiding van gediplomeerde trainers/sters op een ontspannen manier kunt
kennis maken met spel en sport. Wedstrijden worden er volop georganiseerd in deze
regio, maar ook door heel Nederland en
zelfs in het buitenland!
De kennismakingstrainingen zijn op maandagavonden: 27 maart, 3 april en 10 april
van 18:30 uur tot 19:30 uur.
Je vindt de atletiekbaan aan de Olympiaweg, achter de nieuwe sporthal de Zeine.
Wil je meer weten of opgeven,
dan kun je bellen met Truus
Joosten, tel: 0416-278230 of
gt.joosten@home.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
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Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

