
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 3 ( 13 september 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers 

Feest Dorpsboerderij 
ZONDAGMIDDAG 16 SEPTEMBER FEEST OP DORPSBOERDERIJ WASPIK 

MET PRIJSUITREIKING, KNUFFELDIERENDOKTER EN PONY RIJDEN. 

 Op 16 september (van 13.30 uur tot 16.30 uur) is het dan eindelijk zo ver, een 

feestje op de boerderij voor onze nieuwe konijnen. De konijnen krijgen deze 

middag hun naam, deze prijsuitreiking is van 15.30 uur tot 16.00 uur. Daarnaast is 

er nog veel meer te doen. Zo kun je komen pony rijden en knutselen. Ook zal de 

knuffeldierendokter samen met haar assistent aanwezig zijn. Zij houden een 

spreekuur van 14.00 uur tot 15.30 uur om alle zieke knuffels weer beter te maken. 

Hopelijk tot dan! 

Mocht je nog mee willen doen met de kleur- en namenwedstrijd? 

Kleur, knutsel en/of versier dan het onderstaande konijn, verzin 

een leuke naam voor hem/haar, en lever hem in voor 14 september 

op de dorpsboerderij. Vergeet ook niet je eigen naam, leeftijd en 

adres te vermelden en natuurlijk de naam die je bedacht hebt voor 

het konijn!  

 

Sport na school 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanaf aanstaande maandag start de eerste periode van Sport na School voor alle 

leerlingen van groep 3 tm 8. 

Nieuw dit jaar is dat iedereen overal mee mag doen dus hopelijk voor ieder wat 

wils en een passende locatie. 

Zo kunnen we naast de gymlessen jullie ook dit jaar weer enthousiast maken voor 

allerlei verschillende sporten/thema’s. 

 

Wij hebben er veel zin in, hopelijk jullie ook? 

 

Hieronder vinden jullie de data met de bijbehorende locatie: 

Maandag 17-9 Balade en Sportcentrum Waspik  16.00-17.00  

Woensdag 19-9 gymzaal Teresia en Villa Vlinderhof 13.30-14.30 

Maandag 24-9 Balade en Sportcentrum Waspik 16.00-17.00 

Woensdag 26-9 gymzaal Teresia en Villa Vlinderhof 13.30-14.30 

Woensdag 3-10 gymzaal Teresia en Villa Vlinderhof 13.30-14.30 

 

Graag tot ziens bij de lessen Sport na School, deelname is uiteraard gratis! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sportieve groet, 

 

Het Buurtsportcoach Team 

Het BeweegBuro 

t: 013 889 81 11 

e: info@beweegburo.nl 

w: www.beweegburo.nl 
 

 

 


