Extra informatie Schoolsporttoernooi
Veldkorfbal
Datum: 1 juni 2022
Tijd: van 13:30 tot 17:00 uur

| Voor groep 3 t/m 8
| Locatie:
| in teams van minimaal 4 pers. |

CS Movado
Patersweg 205

Beste sportieve leerlingen van de Johan Friso,
Bedankt voor jullie deelname aan het Schoolsport Veldkorfbal 2022 wat plaatsvindt op woensdag 1 juni 2022.
Ook hier op de website vinden jullie het wedstrijdschema en toernooi reglement voor a.s. woensdag 1 juni
(groep 3 en 4).
Omdat dit jaar Schoolsport Veldkorfbal over 2 dagen is verspreid zal de indeling misschien iets anders zijn dan
voorgaande jaren. Het kan zijn dat speelschema's in de loop van tijd nog wijzigen door bijvoorbeeld een
afmelding. De speelschema's die op de vereniging aanwezig zijn tijdens het toernooi zijn leidend.
De teams worden tussen 13:30-13:45 uur verwacht. De begeleiders van de teams kunnen zich melden bij het
secretariaat. Het is verplicht om voor elk team minimaal één (volwassen) begeleider te hebben.
Wij adviseren u om de deelnemers in tenue (van school) naar de locatie te laten komen, omdat er beperkte
kleedruimte is. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Op locatie is er een plattegrond
aanwezig.
Om 14:00 zullen de eerste wedstrijden van start gaan.
De poulewinnaars zullen geen finaledag spelen.
Fairplay
Als je wint met sport is dat natuurlijk geweldig, maar voor de Johan Friso school geldt misschien nog wel meer
de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen! Wij hechten dan ook erg veel waarde aan
Fairplay: eerlijk en sportief met elkaar bezig zijn ... dat geldt voor zowel de kinderen als voor de supporters.
Voor vragen e.d. over de toernooien zal tijdens elk toernooi ook iemand van Sportbedrijf Dordrecht als
aanspreekpunt aanwezig zijn.
Bij vragen kunnen jullie ons mailen via sport@johanfriso.nl.

Sportieve groet,
Namens de Sportcommissie,
Annika Witteveen en Mirjam de Wit
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