SPORTDAGNIEUWS
Waar? Sporthal de Koel.

Wanneer? Vrijdag 21 dec.

De sportdag is in 2 gedeeltes gehouden: Bovenbouw van 8.45 – ±11.30
Onderbouw van ±11.30 tot 13.30
De vierde-klas-sportdag-commissie, scheidsrechters, tellers, coaches, iedereen is zich al aan
het voorbereiden. Leraren zijn zoals elk jaar al weer stiekem aan de volleybaltraining begonnen om tegen
de 4e klassers te volleyballen.
In de laatste week horen de vierde klassers wanneer en waar ze zich op kunnen geven.
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*Neem iets te eten mee, je gebruikt veel energie.
Trouwens , de kantine van de sporthal is wel open, dus je kunt wel iets kopen.
*Neem weinig geld mee en helemaal geen sieraden! Laat horloges, mobieltjes e.d. thuis! We gaan er niet
op passen!!
*Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers, alles is op eigen risico. Iedereen loopt daar vrij
in en uit!
*Niet op buitenschoenen in de zaal! Je hebt kans dat je van de (sport)vloer wordt afgehaald.
*Zorg, dat je lekker warm bent vóór de wedstrijd, i.v.m. blessures.
*Speel zo sportief mogelijk. Waar het vooral om gaat, is dat iedereen een plezierige dag heeft met
veel lol en als je dan wint, is dat mooi meegenomen!
WIE MAAKT HET LEUKSTE SPANDOEK??
TOON JE CREATIVITEIT AAN ANDEREN! DE LEERLINGEN, DIE HET LEUKSTE SPANDOEK
MAKEN, KUNNEN OOK WEER EEN PRIJSJE VERWACHTEN.
WELK TEAM HEEFT DE GRAPPIGSTE KLEDING AAN?
OOK VOOR DIT TEAM IS ER EEN EETBARE PRIJS!
PAS OP! Er mogen in de hal of kleedkamers geen spuitbussen gebruikt om je haren of kleren mee te
bespuiten!!
MAAK ER WEER EEN GEZELLIGE DAG VAN!
O JA… ALS JE OUDERS WILLEN KOMEN KIJKEN, ZIJN ZE VAN HARTE WELKOM!!
MOCHT JE ZIEK ZIJN, DAN MOETEN JE OUDERS NAAR SCHOOL AFBELLEN. Want denk eraan: het is een
schooldag. Als je er niet bent, laat je bovendien je team zitten.
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