
 

Beste jongens en meisjes, 

We gaan na een lange tijd dit jaar weer starten met de naschoolse activiteiten. Zoals altijd is het weer gratis 

om aan deel te nemen. Het betekent wel dat je naar de activiteiten gaat waar jij je voor hebt opgegeven. 

Als we je inschrijven, verwachten we wel dat je ook echt komt en meedoet. Anders neem je de plaats in 

van iemand die ook graag wilt, maar niet wordt ingeloot. 

We gaan het inschrijven dit jaar weer een beetje anders doen. Je schrijft je nu in voor activiteiten tot de 

kerstvakantie. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Stap 1 – Je schrijft je in voor de activiteiten die je leuk vindt om te doen. Dit mogen er meer dan 2 zijn.  
Stap 2 – Wij delen je in voor een blok. (de blokken met dagen / tijden staan onderaan)                
Stap 3 – Je ontvangt van ons een bevestiging terug met daarop geschreven bij welke activiteit en bij welk  
               blok je bent ingedeeld. 
 
Blokken Data 

Blok 1: week 40 t/m week 45      ( 4 oktober t/m 12 november 2021) 
Blok 2: week 46 t/m week 50  ( 15 november t/m 17 december 2021) 
 

Tijden 

De activiteiten starten altijd gelijk na schooltijd en duren 1 uur.  

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 14.45-15.45 uur. 

Woensdag: 12.30-13.30 uur 

Inschrijven 

Op het inschrijfformulier zet je een kruisje achter alles wat jij leuk vindt om te doen en wat bij jou groep 

hoort. Wij doen ons best om je tot aan de kerstvakantie aan tenminste 1 activiteit deel te laten nemen. 

Dit lukt niet altijd omdat er soms teveel aanmeldingen zijn. Na de kerstvakantie gaan we weer opnieuw 

inschrijven.  Dan gaan de kinderen voor die nog niet eerder een activiteit hebben gehad.  

 

Vul op het inschrijfformulier je naam en telefoonnummer in en laat je ouders een handtekening zetten.  

 

             BELANGRIJK!!!   OP TIJD JE INSCHRIJFFORMULIER INLEVEREN !! 

 

Lever je ingevulde formulier in uiterlijk woensdag 22 september  bij je juffrouw of meneer. 

 

Groetjes van juffrouw Angela en meneer Ernst. 


