Deldenerbroek, 16 juni, 2017

Aan alle ouders,

Dit schooljaar is de sportdag op 30 juni.
Wij gaan deze keer naar Goor, alwaar we vertoeven op het atletiekveld van AV Goor 75 en
kinderboerderij ’t Kukelnest, beide aan de Lintelerweg.
Het programma is voor de groepen 1, 2, 3 van 10.00 uur tot 12.15 uur en zal bestaan uit een
combinatie van sport/spelonderdelen en vrij spelen.
Voor de groepen 5, 6, 7, 8 is het programma van 10.00 uur tot 14.00 uur. Zij gaan aan de slag met
atletiekonderdelen. Omdat dit programma nog door loopt tot na de middag moeten deze kinderen
zelf een lunch meenemen.
Het is handig dat de kinderen die dag sportieve kleding (aangepast aan het weer) en het schoolshirt
dragen. Als het goed is heeft iedereen al een schoolshirt thuis i.v.m. de avondvierdaagse. We hebben
er dit jaar voor gekozen om het vervoer naar en van het sportveld niet centraal te regelen. U dient er
dus zelf voor te zorgen dat uw kind op tijd gebracht en gehaald wordt.
Graag iedereen aanwezig om 09.45 uur! Het is het meest handig dat u aanrijdt over de parallelweg
aan de Deldensestraat; uw kind afzet en daarna direct doorrijdt of een parkeerplaats zoekt. Er is
weinig parkeerplek en we verwachten veel drukte rond de start en het eind van de dag, vandaar.
Hebt u nog vragen? meester Bert is de coördinator voor Deldenerbroek.
Met vriendelijke groet,
Team Deldenerbroek

Aanvulling d.d. 21-6-2017:
Ik ben er op gewezen dat niet duidelijk in de brief staat waar de verschillende groepen zich moeten melden
voor de sportdag op 30 juni. Mijn excuses hiervoor. De ingangen van beide locaties liggen vlak naast elkaar.
Voor de duidelijkheid;
De kinderen van groep 1,2,3 melden zich op Kinderboerderij, 't Kukelnest (Lintelerweg 4)
De kinderen van groep 5,6,7,8 melden zich op het Atletiekveld AV Goor (Lintelerweg 3)
Ik hoop dat het zo duidelijk is.

Openbare Basisschool
T 074-3762745
E

DELDENERBROEK
info@deldenerbroek.nl

Schoolstraat 3, 7495 TC Ambt Delden

