Sportdag 20 april 2018

Beste ouders,
Op vrijdag 20 april organiseren wij een sportdag voor alle Wittering.nl- leerlingen. Jouw kind zal
vóór dinsdag 20 maart 4 verschillende sporten moeten doorgeven. Om het invoeren in de
computer snel te laten verlopen, vragen wij je het onderstaande thuis met jouw kind te bespreken.
Schrijf op een briefje:
1. de naam van uw kind:
2. de unit en de kring:
3. de 4 gekozen sporten:
en stop het alvast in zijn/haar schooltas. Hij/zij kan dit vanaf donderdag 15 maart afgeven aan de
juf/meneer in de kring. Ieder kind moet een eigen briefje inleveren.
Uit voorgaande jaren is gebleken dat veel kinderen kort voor de sportdag niet meer weten welke
sporten ze hebben gekozen. Maak daarom thuis ook een notitie welke sporten uw kind gekozen
heeft.
We hebben 19 sporten in de aanbieding. Jouw kind moet er dus 4 verschillende kiezen. Om
hem/haar hierbij te helpen heeft Jörgen Endert, Wittering-vader en filmer van Endert Multimedia &
Communicatie een uitlegvideo gemaakt die te bekijken is via:
https://youtu.be/dOuXuYIwWco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spellenkamp, spelletjes met diverse attributen etc.
Voetbal
Golfen
Tennis
Hockey
CrossFit (bootcamp)
Kanoën in het water achter de postduivenvereniging, uw kind dient hiervoor minimaal
zwemdiploma A te hebben.
8. Survivalbaan
9. Jeu de Boules
10. Acrogym
11. Dansen
12. Basketbal
13. Volleybal
14. Beebal (Honkbal, slagbal)
15. Paardrijden
16. KickBoksen
17. Yoga
18. Skaten in het skatepark, uw kind dient zelf skates en bescherming mee te brengen.
19. Secret game (buitenspel met een digitaal horloge en een geheime agent).
Helaas is het niet mogelijk om rekening te houden met vriendjes / vriendinnetjes. Bespreek dit
a.u.b. met uw kind zodat teleurstellingen op de sportdag zelf worden voorkomen.
Op dinsdag 20 maart zullen enkele ouders alle keuzes invoeren in het sportdag-systeem. Zorg dus
dat uw kind het voor die tijd heeft ingeleverd.
Succes met het bespreken met uw kind en met het kiezen!

NB: We kunnen zeker nog ouders gebruiken voor:
●
●
●

de hand- en spandiensten
ondersteuning scate-clninc
ondersteuning golf-clinic

●

invoeren sporten op 20 maart van 13:00 tot 14:00 uur

Meld je dus aan via sportdagwittering@gmail.com
Deze sportdag organiseren wij bij OJC Rosmalen. Met Marinka is vervoer georganiseerd voor alle
kinderen die op 20 april aansluitend naar de BSO van Wittering.nl gaan. Voor de kinderen die naar
een andere BSO gaan, dien je zelf vervoer met de BSO af te stemmen. Mocht dit niet lukken, dan
kun je hiervoor contact opnemen met Marianne Rongen. Haar mailadres is
mariannerongen@wittering.nl
Groet namens de sportdagcommissie.

