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25 maart 2022 

 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat hebben onze voetbalkanjers een geluk met het weer! Mooi om te zien dat het publiek en de coaches net zo 
enthousiast zijn als de spelers zelf. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

BELANGRIJKE DATA 
Dinsdag 12 april Studiedag, alle groepen vrij 

Donderdag 14 april Paasviering op school 

Vrijdag 15 april  Goede Vrijdag, vrije dag 

Maandag 18 april 2e paasdag, vrije dag 

 

Tip: in de app en op de website is het actuele rooster te vinden. 

 

  

BERICHT VAN DE GEMEENTE 
Volledige afsluiting Zeeweg in fase 4 

In fase 4 is de Zeeweg volledig afgesloten van 29 maart 06:30 uur t/m 31 maart 17:00 uur. Hierbij blijven de 

trottoirs bereikbaar en toegankelijk. Er is dan geen mogelijkheid om verkeer over de Zeeweg door te laten. Wij 

verzoeken u om bij het brengen en halen van de kinderen naar en van school over te steken op de plek waar 

verkeersregelaars staan. Wilt u dat ook doorgeven aan uw kinderen als zij alleen naar school gaan? De 

verkeersregelaars zorgen ervoor dat uw kinderen tijdens de werkzaamheden veilig kunnen oversteken. 

 

Let op: Tussen het aanbrengen van de kleeflaag en het aanbrengen van het asfalt kunt u de Zeeweg niet 

oversteken. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat u en uw kinderen aan de kopse kanten van de 

werkzaamheden veilig kunnen oversteken. De kleeflaag blijft erg aan je schoenen plakken; het is dus raadzaam 

echt niet over de kleeflaag te lopen. 

 
 

  

INLOOP GROEP 1-2 
 
Maandag 28 maart: groepen 1-2A, 1-2C en 2E 
Woensdag 30 maart: groepen 1-2B en 1F 
 
 

 

VOETBALKANJERS-WEDSTRIJDVERSLAG 

 
Eén van de teams uit de beide groepen 5 is door naar de volgende ronde.  

De eerste wedstrijd wonnen ze met 4-1. 

De tweede wedstrijd stonden ze 0-3 achter. Maar ze lieten zich niet kisten en wonnen uiteindelijk met 4-3! 

Hieronder een foto met daarop de trotse spelers: Ruben, Levi, Shane, Sammy, Melle, Adam, Kay en Amir.  

Ze spelen nu volgende week maandag weer.  

 

Geïnteresseerd in de resultaten van alle teams en het rooster voor de kwartfinales? Kijk dan op: 

www.schoolvoetbalvelsen.nl 
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