
 

  7 maart 2022 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
 
Halen en brengen 
Gezien het hoge aantal besmettingen nu op onze school zowel onder kinderen als personeel blijft het halen en 
brengen voorlopig nog zoals het nu is. Zodra dit verandert laten wij het u weten. 
 
 
Vakanties schooljaar 2022-2023 

                    begin    tot en met 

Herfstvakantie 24-10-2022 
 

28-10-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 6-1-2023 

Voorjaarsvakantie 20-2-2023 24-2-2023 

Tweede Paasdag 10-4-2023 10-4-2023 

Meivakantie 24-4-2023 5-5-2023 

Hemelvaart  18-5-2023 19-5-2023 

Tweede Pinksterdag 29-5-2023 29-5-2023 

Zomervakantie 17-7-2023 25-8-2023 
 
 
Post van gymleerkrachten Inge, Wies en Stijn 
Wie doet er mee aan het vakantietoernooi veldvoetbal? Wij zijn dringend op zoek naar kinderen die zin hebben 
om in de vakantie te voetballen. Op dit moment hebben te weinig kinderen zich aangemeld om een team te 
vormen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vakantietoernooi Veldvoetbal                                                            
 
Schrijf je in vóór vrijdag 11  maart 2022 
 
Beste leerling, 
 
Heb jij zin om in de meivakantie een dag sportief en gezellig door te brengen met jouw klas- en schoolgenoten? Geef 
je dan op voor het Vakantietoernooi Veldvoetbal. 
 
Wie:  Kinderen uit groep 3 t/m 8.   
 
Wanneer: Dinsdag 3 mei of woensdag 4  mei. 
  Een team wordt op 1 van deze dagen ingedeeld. Zodra het wedstrijdschema  

bekend is, worden de scholen z.s.m. geïnformeerd over de speeldag. 
 
Waar:  Het toernooi wordt gespeeld bij 3 voetbalverenigingen; OVC’26, SC ’t Zand, VV Zigo. 
 
Categorieën: 
Groep 3/4 = O   Groep 5/6 = M   Groep 7/8 = B 
Alle categorieën spelen poulewedstrijden.  
 
Groepen 3/4 (Categorie O) en Groepen 5/6 (Categorie M) 
-5 spelers en 1 keeper (6 tegen 6) + eventuele wisselspelers 
-Jongens en meisjes gemixt. 
-Er wordt gespeeld op een kwart voetbalveld. 
-De wedstrijden duren 20 minuten incl. wisseltijd. 
 
Groepen 7/8 (Categorie B) 
-7 spelers en 1 keeper (8 tegen 8) + eventuele wisselspelers 
-Jongens en meisjes gemixt. 
-Er wordt gespeeld op een half voetbalveld. 
-De wedstrijden duren 20 minuten incl. wisseltijd. 
 
Aansprakelijkheid: De gemeente Tilburg, noch de wedstrijdleiding, kan aansprakelijk gesteld worden voor 
beschadiging of verlies van eigendommen en persoonlijk letsel. Iedereen neemt dus deel op eigen risico. 
 
Doe je mee? 

Geef je dan op vóór maandag 7 maart op via deze link:   https://forms.gle/vT97jzdWDX4wSsC27 
Deelname aan deze activiteit is gratis. 
 
Begeleiders/coaches gevraagd! 
Elk team heeft ook 1 of meerdere begeleiders nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij: 

- 18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor de kinderen; 
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in het veld als daarbuiten; 
- Er voor zorgt dat de kinderen op tijd klaar staan voor de volgende wedstrijd. 
- Tijdens het toernooi de kinderen op een positieve manier aanmoedigt. 

 
 
Voor vragen kunt u mailen naar:  inge.roording@tilburg.nl  

 
 

 
 

 
 
 

 

https://forms.gle/vT97jzdWDX4wSsC27
mailto:inge.roording@tilburg.nl

