Hallo allemaal,

december 2018

Bij deze brief zit een schema voor hulpouder voor de komende 19 weken. Het is de bedoeling
dat op de datum waar de naam van uw kind staat er een ouder of verzorger aanwezig is tijdens
de les. Op deze manier krijgt u een idee wat er tijdens een gymles zoal gebeurt. Ook is tijdens
de les een paar extra handen altijd welkom voor hulp bij de toestellen en voor als er kinderen
naar de wc moeten e.d.. Het is de bedoeling dat u als ouder /verzorger op de afgesproken data
aanwezig bent.
Mocht dit niet lukken graag onderling ruilen. (Het is erg vervelend als op het laatste moment
blijkt dat er geen hulp is!).
De vereniging heeft aangegeven dat broer(tjes) en / of zus(jes) door de nieuwe regelgeving
niet meer mee mogen doen met de les.
Willen de ouders van de kinderen in de kleuter I groep een helpende hand bieden bij het
opbouwen? Zodat we op tijd kunnen beginnen
Willen de ouders van de kleuter III groep helpen met opruimen? Zodat de zaal ook weer
op tijd leeg is.
Dit werkt het best als er opgeruimd wordt als ik het eindspel doe 5 min voor het eind.
Ouders alvast bedankt.
Ook wil ik u er via deze weg op wijzen dat bij de lessen geen ouders/ verzorgers plaats mogen
nemen op de tribune.
Dit is om afleiding tijdens de lessen zoveel mogelijk te voorkomen, de laatste 5 minuten
mag er wel meegekeken worden.
Uit oogpunt van overzicht is het noodzakelijk dat de nieuwe groep (ouders/kinderen) pas de
zaal binnen mag komen als de groep ervoor de zaal verlaat.
Willen jullie de kinderen voor ze de zaal inkomen laten plassen!!!!!!
datum

opmerking

hulpouder kleutergym
1
14:30 - 15:15 uur
Daniek Buring
Jelte Euwe
Fay Fürrer
Fleur Inberg
Milou Kregel
Saar Muller

10-01-19
17-01-19
24-01-19
31-01-19
7-02-19
14-02-19
21-02-19 voorjaarsvakantie
Joppe/Siem Nauta
28-02-19
Jacco Veenema
7-03-19
Jilles Vermeulen
14-03-19
Daniek Buring
21-03-19
Jelte Euwe
28-03-19
Fay Fürrer
4-04-19
Fleur Inberg
11-04-19
Milou Kregel
18-04-19
Saar Muller
25-04-19
2-05-19 meivakantie
Joppe/Siem Nauta
9-05-19
Jacco Veenema
16-05-19

hulpouder kleutergym
3
15:15 - 16:00 uur
Mirthe Boelens
Madee Bolt
Annabel Hoexum
Jan Douwe Hoogma
Jaron Houwman
Famke Nijland
Sem Roelevink
Naomi Steenbergen
Biem Veenstra
Vera van der Wal
Arne Wessels
Mirthe Boelens
Madee Bolt
Annabel Hoexum
Jan Douwe Hoogma
Jaron Houwman
Famke Nijland

Dit briefje en andere informatie van de vereniging is terug te vinden op de website:
www.dstv-peize.nl
Groetjes Regina Linker, Wederikweg 4, Peize. Tel.: 050-5033555

