Nieuwsbrief KC Cascade
Augustus 2019
Belangrijke data:
Maandag
2 september
Dinsdag
24 september

eerste schooldag
Schoolreis

Dinsdag, woensdag en donderdagen zijn onze groente & fruitdagen.
Dan eten wij alleen een stuk groente en/of fruit tijdens het 10-uurtje.

Welkom!
Wij hopen dat u heeft mogen genieten van een hele fijne zomervakantie!
Aanstaande maandag 2 september is de eerste schooldag. De ouders van de
groepen 1 t/m 3 mogen de eerste dag vanaf 08:20 samen met hun kind naar
de groep toe lopen. De overige kinderen worden om 08:25 door hun
groepsleerkracht opgehaald.

Toegang tot de school
In het gebouw hebben wij meerdere toegangsdeuren. Hieronder kunt u zien
van welke ingang uw kind gebruik gaat maken. Om 08:25 zullen alle
leerkrachten de kinderen op het schoolplein ophalen. De ouders van de
groepen 1 en 2 mogen vanaf 15:05 de school in. Er is dan dagelijks van 15:05
tot 15:15 een inloop.

Gymrooster
Hieronder kunt u in het gymrooster zien op welke dagen uw kind(eren)
bewegingsonderwijs krijgen. Op deze dag dienen de kinderen hun gymkleding
mee te nemen (T-shirt, korte broek en gymschoenen waarvan de zolen niet
afgeven).
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

08:30-09:20:

5a

08:30-09:20:

3a

08:30-09:20:

5a

08:30-09:20:

3b

09:20-10:10:

5b

09:20-10:10:

3b

09:20-10:10:

5b

09:20-10:10:

3a

10:10-11:00:

6

10:10-11:00:

4a

10:10-11:00:

6

10:10-11:00:

4b

11:00-11:50: 6/7

11:00-11:50:

4b

11:00-11:50: 6/7

11:00-11:50:

4a

13:15-13:45: 2a

13:15-14:00: 2

13:15-13:45: 2b

13:45-14:30: 7

14:00-14:45: 2

13:45-14:30: 8

14:30-15:15: 8

14:45-15:15: 1

14:30-15:15: 7

Team Cascade 2019-2020

Schoolreis
Op dinsdag 24 september 2019 is het zover. We gaan op schoolreis naar Blijdorp
(groep 1 t/m 4) en het Archeon (groep 5 t/m8).
De kosten voor de schoolreis bedraagt €30,00 per kind. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit
bedrag voor 9 september 2019, o.v.v. de voor en achternaam van uw kind, over te
maken op rekeningnummer NL72ABNA0572961871 t.n.v. De Dijsselbloem.

JUDO
Vanaf dit schooljaar kunnen de kinderen bij ons op school judolessen volgen. Om de
kinderen een goede eerste indruk te geven van de sport, zullen wij een
kennismakingscursus judo organiseren. Mochten de kinderen het leuk vinden, hebben
ze daarna de mogelijkheid om verder te gaan met judolessen op de Cascade.
De cursus bestaat uit 4 lessen voor € 15,De cursus judo start op dinsdag 10 september 2019 en eindigt op dinsdag 1
oktober (24 september valt uit i.v.m. schoolreis). Het zijn 4 lessen waarin kinderen te
maken krijgen met de moderne kunst van het judo, waarin het leren omgaan met
elkaar en elkaar respecteren een heel belangrijk onderdeel is.
De lessen worden gehouden in het speellokaal van de Cascade (Delftlandlaan 6 in
Voorburg).
De lessen zijn verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen:
Dinsdag
15.30 uur tot 16.30 uur
4 t/m 7 jaar
Dinsdag
16.30 uur tot 17.30 uur
8 t/m 12 jaar
Wilt u uw kind voor de kennismakingscursus judo opgeven, mail dan naar
info@joyus.nl o.v.v. naam (deelnemer), leeftijd, judo, de Cascade.

