
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij een nieuwsbrief over Lekker Fit activiteiten van de komende tijd. 
 
Feyenoord Street league 
De Feyenoord Street League is een spannende straatvoetbalcompetitie voor kinderen uit de 
bovenbouw van het basisonderwijs: groep 6, 7 en 8. In het seizoen 2020-2021 zullen de 
gebieden Rotterdam-Zuid en Rotterdam-West actief zijn binnen de competitie. Elke wijk uit 
deze gebieden kan met een team meedoen en speelt zijn thuiswedstrijden op een 
geselecteerd veld in de eigen wijk. 

Bij de Feyenoord Street League...: 

• doe je gratis mee; 
• krijg je een eigen Feyenoord-tenue; 
• speel je voetbalwedstrijden tegen andere teams uit jouw wijk; 
• organiseren wij een seizoen lang leuke sportactiviteiten; 
• organiseer jij met jouw team activiteiten voor andere in jouw eigen wijk; 
• speel je met jouw eigen vrienden in een team; 
• kan je mooie prijzen winnen! 

Uw kind opgeven voor de Feyenoord Street League kan door bijgevoegd formulier in te 
vullen en in te leveren bij de gym- of groepsleerkracht. Op dit formulier is tevens ook 
aanvullende informatie te vinden over de Feyenoord Street League. 

 
Zwemtoernooi 
Op woensdag 1 december is weer de voorronde voor het schoolzwemtoernooi. Het toernooi 
is in zwembad IJsselmonde en duurt ongeveer van 13.30 tot 17.00. Tijdens dit toernooi kan 
je je kwalificeren voor de finale op woensdag 8 december. 
 
Wij willen graag de jongens en meiden van de groepen 5 t/m 8 uitnodigen om hieraan deel 
te nemen en de school te vertegenwoordigen bij dit toernooi. Het hebben van een 
zwemdiploma is een vereiste. 
 
Inschrijven kan door middel van een bericht op social schools of een briefje met naam van 
het kind, klas en telefoonnummer van een ouder. Deze kan aan de gym- of groepsleerkracht 
gegeven worden. Inschrijven kan tot dinsdag 12 oktober. Er kunnen slechts 4 deelnemers 
per categorie meedoen, dus wees snel met inschrijven voordat de categorie vol zit! (De 
categorieën zijn jongens groep 5-6, meisjes groep 5-6, jongens groep 7-8 en meisjes groep 7-
8). 
Op de dag van het toernooi is iemand van school aanwezig om de kinderen te begeleiden. 
Vervoer van en naar het zwembad (Dwarsdijk 80, 3078JD in Rotterdam) dient door de 
ouders zelf of onderling geregeld te worden. 
 
Sponsorloop 
Vorige week was de sponsorloop. We hebben gezien dat alle kinderen enorm hun best 
hebben gedaan en vele rondes hebben gerend!  



De helft van de opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons schoolplein en de andere 
helft gaat naar een goed doel. 
 
Op donderdag 14 oktober zal al het opgehaalde geld geteld worden en worden bekend 
gemaakt! 
 
Fittest/voedingsdeskundige 
Onlangs is een Social Schools berichtje gestuurd waarin de nieuwe voedingsdeskundige van 
de school werd voorgesteld; Maryam Mozahab. Binnenkort zullen de kinderen weer worden 
gemeten en gewogen tijdens de Fittest. Na deze Fittest zou het kunnen dat er contact met u 
opgenomen wordt, naar aanleiding van de resultaten. 
 
Schoolsportvereniging Hordijkerveld 
Er kan nog steeds worden ingeschreven voor proeftrainingen bij sporten via de 
Schoolsportvereniging. Meer informatie hierover kunt u vinden in het bijgevoegde formulier. 
Door middel van dit formulier kunt u ook uw zoon/dochter opgeven voor proeftraingen. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen zijn, horen wij dit graag! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Anne-Ruth en juf Meta 



Bijlagen: 
 



 


