
 

 

 
Sportdag Joannesschool 15 juni 2016 

 
Op woensdag 15 juni hebben alle leerlingen de jaarlijkse sportdag. Om alles zo goed 
mogelijk te laten verlopen, willen wij u graag de volgende punten onder de aandacht 
brengen: 
 

 Voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3 is de sportdag op school. De leerlingen 
worden om 8.25 uur op school verwacht in hun eigen lokaal. Zij mogen niet voor 
8.25  uur de speelplaats op i.v.m. het klaarzetten van de spelletjes. De sportdag 
van deze leerlingen eindigt om 11.45 uur. Uw kind kan dan worden opgehaald.  
Als dit tot problemen leidt vanwege bijvoorbeeld uw werk, dan kan uw kind tot 
12.15 uur op school blijven. Wilt u dit van tevoren aangeven aan de leerkracht?   

 

 Voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 is de sportdag op het terrein van Olympus 
‘70. De kinderen worden om 8.45 uur verwacht op de atletiekbaan voor de 
warming-up en mogen niet voor 8.45 uur de baan op i.v.m. het klaarzetten van de 
materialen. We eindigen de sportdag met touwtrekken van groep 8 tegen de 
leerkrachten om 12.00 uur. U bent dan van harte welkom om de kinderen aan te 
moedigen. De sportdag eindigt om 12.15 uur.  

 

 De leerlingen krijgen tijdens de sportdag drinken en wat lekkers. Het is wel 
verstandig om bij mooi weer uw kind wat extra drinken mee te geven en uw kind  
in te smeren.  

 

 Het advies is om de kinderen goede sportkleding en sportschoenen te laten 
dragen. Het schoolshirt wordt aan het begin van de sportdag uitgedeeld. Dit shirt 
dient direct na de sportdag weer ingeleverd te worden bij de leerkracht.   

 

 Bij erg slecht weer gaat de sportdag niet door. Kijkt u bij twijfel even op onze 
website.  

 
De ouders die ons deze dag komen helpen, krijgen apart bericht. Graag willen wij 
hen alvast hartelijk bedanken voor hun hulp.  
 
We wensen iedereen een gezellige sportdag toe! 
 


