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Schooljaar 2019-2020  Nr. 19, 11 juni 2020   

Algemeen 
 

Samen op school 
Gelukkig, we zijn weer allemaal op school! 

Afgelopen maandag was het eindelijk zover, we 

mochten op de Bolderik weer álle leerlingen 

verwelkomen. De kinderen hadden elkaar erg gemist 

en vonden het fijn dat ze nu weer als complete groep 

in het lokaal konden zitten. En natuurlijk was het ook 

weer even wennen! Ook alle juffen en meesters 

waren blij dat zij weer lessen mochten geven aan de 

hele klas tegelijk. We gaan er samen een paar mooie 

weken van maken tot aan de vakantie!  

 

Groepsverdeling 
In de extra bijlage sturen we u de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar. 

 

Bericht vanuit de sportcoach 
Beste jongens en meisjes, 

Gelukkig mogen we steeds meer en sinds enkele weken kunnen kinderen weer bij hun 

sportvereniging terecht. 

Enkele verenigingen willen in deze periode samen met de sportcoach graag de kinderen 

extra gelegenheid geven om te sporten. 

Hieronder staan drie activiteiten die in de buurt plaatsvinden. 

• Dinsdag 16 juni van 15.30 tot 16.30 voetballen voor kinderen uit groep 1 t/m 4 bij 

Dussense Boys 

• Donderdag 25 juni van 15.10 tot 16.00 tennissen voor kinderen uit groep 3/4/5 

bij tv de Ooievaars in Hank 

• Donderdag 25 juni van 16.00 tot 17.00 tennissen voor kinderen uit groep 6/7/8 

bij tv de Ooievaars in Hank 
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Heb jij interesse: meld je dan aan via de website: www.sportcoachaltena.nl (inschrijven 

is verplicht). 

Naast deze activiteiten vinden er ook meer activiteiten plaats: check onze 

facebook buurtsportcoach Altena of snuffel rond op www.sportcoachaltena.nl. 

  

Met sportieve groet, Sportcoach Gidion 
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