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Schoolvoetbal

Vorige week was het 
schoolvoetbaltoernooi.

Onze teams hebben 
het goed gedaan.

meisjes:

PORK 1.   2e plaats
PORK 2. 10e plaats

Jongens.  1e plaats Koningsspelen

Dinsdag 26 april worden de Koningsspelen gehouden in de 
sporthal van Ter Apel. Hiervoor moeten alle scholen begeleiders 
regelen. 

Wij hebben veel begeleiders nodig.

Groep 1 en 2 16 begeleiders,
Groep 3 en 4 16 begeleiders,
Groep 5           2 begeleiders,
Groep 6           2 begeleiders,
Groep 7           1 begeleider en
Groep 8           2 begeleiders.

Wil je helpen met de Koningsspelen, stuur dan een mail naar 
desbetreffende 
leerkracht, bijv. voor groep 8, geert.kost@primenius.nl

HULP NODIG!!!!

Beweegfeestje

Groep 2. 22 april.
De kleuters komen 
normaal om 8.25 uur 
naar school.
Het zou fijn zijn als u 
als ouders ook om 
8.25 uur aanwezig kunt 
zijn in school.
Denk aan sportkleding! 
Scheelt een hoop 
werk.
We lopen dan 
gezamenlijk heen- 
en weer terug.

Met vriendelijke 
groeten, Iris en 
Geertje.
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Koningsontbijt

Vrijdag 22 april doen we mee aan het Koningsontbijt. Dit krijgt wel een andere vorm! ’s 
Ochtends eten de kinderen gewoon thuis hun ontbijt. Wij gaan in de kleine pauze samen een 
broodje eten met de kinderen. De kinderen hoeven vrijdag 22 april dus geen fruittas mee.

Koningsspelen

Dinsdag 26 april houden wij de Koningsspelen in de sporthal te Ter Apel. Dit is een afwijkende 
datum van de landelijke Koningsspelen. Wij gaan dinsdag 26 april wel de reguliere schooltijden 
naar school. De Koningsspelen zullen grotendeels vergelijkbaar zijn met de twee voorafgaande 
jaren. Toch heeft de organisatie een aantal cruciale veranderingen aangebracht.
Dit jaar hebben ze de groepen anders ingedeeld. Te weten:

-   Groep 1 en 2, van 8.45 tot 10.00 uur
-   Groep 3 en 4, van 10.30 tot 11.45 uur
- Groep 5 en 6, van 12.45 tot 14.00 uur
- Groep 7 en 8, van 14.15 tot 15.30 uur

Voor de ouders betekent dit dat ze hun zoon/dochter brengen OF halen naar de sporthal.
Brengen naar sporthal/Halen van sporthal:

Groep 1 en 2
Ouders brengen hun kind naar de sporthal om 8.30 uur
Juffen nemen de kinderen weer mee naar school om 10.00 uur.

Groep 3 en 4
De juffen brengen de kinderen naar de sporthal om 10.15 uur
De ouders halen de kinderen om 11.45 uur uit de sporthal.
Kinderen die overblijven, worden meegenomen naar school door de juf.

Groep 5 en 6
Ouders brengen hun kind naar de sporthal om 12.30 uur.
De juffen nemen de kinderen weer mee naar school om 14.00 uur.

Groep 7 en 8
Juf en meester brengen de kinderen naar de sporthal om 14.00 uur.

Mocht je kinderen om dezelfde tijd moeten ophalen, geef dit dan even door aan de juf of 
meester op school. Zij kunnen dan zolang bij de kinderen blijven.
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Voor de ouders/
verzorgers en 
leerlingen van groep 3 
t/m 8.

Het huis van de sport 
houdt een onderzoek 
d.m.v. een enquête. 

De enquête kunt u 
bereiken via de link:

http://
www.thesistools.com/
web/?id=501382
 
De enquête moet 
uiterlijk 13 mei as 
ingevuld zijn.

Met vriendelijke groet,
Siebren van der Molen
Sportconsulent
Huis voor de Sport 
Groningen 

Schoolreizen:

De schoolreizen staan over niet al te lange tijd weer voor 
de deur en daarvoor zijn de eigen bijdrages weer 
vastgesteld.

Groep 1/2 gaan op 20 juni naar de Drentse Koe. 
Eigen bijdrage van 10 euro.

Groep 3/4 gaan op 11 juli naar Het Sprookjeshof. 
Eigen bijdrage van 10 euro.

Groep 5/6 gaan op 30 juni naar Wildlands. 
Eigen bijdrage 20 euro.

Groep 7 gaat 10 juni naar Schloss Dankern. 
Eigen bijdrage 25 euro.

Groep 8 gaat 8 - 10 juni naar Ameland. 
Eigen bijdrage 65 euro.

Graag zo spoedig mogelijk overmaken op 
NL13RABO0360160336 tnv SWBS Pork onder vermelding 
van de naam van uw kind en welke groep. 

Voor vragen kunt u altijd mailen met 
bov.swbspork@gmail.com

Ipad adapter omruilactie

Afgelopen dinsdag was de mogelijkheid om de adapter om te 
ruilen. (indien nodig). 

Een aantal kinderen gaf aan de adapter te zijn vergeten. Deze 
week kunnen de adapters nog worden geruild bij meester Geert. 
(na schooltijd)


