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Agenda:
Ma 28 jan: studiemiddag: alle groepen de middag vrij
Ma 4 febr 19.00 uur : afsluitend concert muziekproject Blazersbende/Slagwerkbende
Week 7, 8, 9: Driehoeks-gesprekken lln 3 t/m 8
Ma 25 febr: studiemiddag: alle groepen de middag vrij
Do 28 febr: carnavalsmiddag kleuters
Vrij 1 mrt: carnavalsmiddag groepen 3 t/m 8
Ma 4 t/m 8 mrt: carnavalsvakantie

Wijziging Driehoeks-gesprekken februari
In de kalender staat dat de Driehoeks-gesprekken voor de groepen 3 t/m 8 plaatsvinden in week 6, 7
en 8. Deze gesprekken worden verplaatst naar week 7, 8 en 9. Graag in uw kalender wijzigen. U
ontvangt via Social Schools een bericht om een afspraak te maken voor het Driehoeks-gesprek.

CLICK
Het is weer zo ver. De derde Click periode gaat bijna van start. Zoals jullie wellicht weten van de
voorgaande jaren vindt periode drie, net als periode twee, plaats in binnenaccommodaties zoals sport/gymzalen. In de Click Sport kalender staan een aantal leuke en sportieve
pakketten, waarin de binnensport centraal staat.
In de gemeente Bladel kun je op drie verschillende dagen inschrijven.
Op maandag in Bladel en Hapert, dinsdag in Bladel en op donderdag in Bladel en Hapert. Het pakket
op donderdag in Hapert is een “meisjes-pakket”. Dit pakket is uitsluitend voor meisjes bestemd.

Er zullen in een periode van zeven weken, na school (16.00 uur tot 17.00 uur), verschillende sport en
spelactiviteiten aangeboden worden waaronder: fitness/bootcamp (i.s.m. Fysio Sportcenter Hapert),
kickboksen
voor
kinderen
(i.s.m.
Pro-Athletics),
dansen
(i.s.m. DéDé), trampoline
springen (i.s.m. jump XZL), verstoppertje in het donder en nog veel meer. Voor een overzicht van de
volledige pakketten kunt u terecht op www.clicksport.nl.
Schrijf je snel in vóór woensdag 30 januari 2019 17.00 uur via het inschrijfformulier
op www.clicksport.nl.
Hopelijk zien we je bij Click Sport!
Een sportieve groet,
Anke Jansen, Roy Vissers, Joris Klerks en Daan Vermeulen
Combinatiefunctionarissen gemeente Bladel
Kwijt
Dex van de Huijgevoort (groep 5b) is net voor de Kerstvakantie zijn gymschoenen verloren. Het zijn
witte Nikes, maat 37,5.
Heeft iemand deze per ongeluk meegenomen? Dex wil ze heel graag terug.

