Sporttoernooien
Dit jaar gaan we als school weer meedoen aan een aantal ontzettend leuke
sporttoernooien! Dit zijn buitenschoolse activiteiten voor verschillende groepen waar je je voor in kunt schrijven.
Dit jaar doen we mee aan de scholenhockeydag. Dit evenement valt in de
herfstvakantie en is bedoeld voor kinderen uit groep 2 t/m 6. Ook doen we
mee aan het basketbaltoernooi in de kerstvakantie. Kinderen uit groep 3 t/m 8
kunnen hier aan mee doen.
Voor kinderen uit groep 7 en 8 wordt vanuit de schoolvereniging MeerPrimair
een trefbaltoernooi georganiseerd. Het voetbaltoernooi valt in maart en april
en is voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Het Beeballtoernooi is voor kinderen uit
groep 3 en 4 en valt in juni. En we sluiten het sportjaar af met de atletiekdag,
welke valt op 13 juni.
Lijkt het je leuk om mee te doen aan een of meer van deze evenementen? Zet
het alvast in je agenda! Als je je kunt inschrijven voor een toernooi of evenement verschijnt hierover informatie in de Willeke en Wil en hoor je hier over
tijdens de gym.
We hopen op veel enthousiaste sporters!

Jarigen in de
week van
5 t/m 18 sept
Rik gr 4a
Juf Simone
Merel gr1/2 a
Bram gr 4a
Danique gr 1/2b
Liara gr 3
Lina gr 2/3
Zoë gr 6/7
Juf Christianne
Rehan gr 7
Sefiya gr 3
Tudor gr 2/3

Groen

Wij wensen
iedereen een
hele fijne
verjaardag.

Wellicht heeft u het al gezien,
elke groep heeft een grote en
een kleine plant gekregen. Ook
in de school staan weer mooie
nieuwe
planten.
Een fris
gevoel!
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Kanjertraining ouderavond
Wij kijken terug op een geslaagde ouderavond met de gastspreker van de Kanjertraining.
Tijdens deze interactieve avond hebben we de basisprincipes van de Kanjertraining weer besproken en zelf ervaren hoe het is om contact met iemand te maken en te kunnen zeggen wat je niet leuk vindt.
Hieronder nog een aantal plaatjes ter verduidelijking.
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