GYMROOSTER 2018-2019
Gymrooster 2018/2019
Dag

Tijd

Groep

Leerkracht

Maandag

13.25 - 14.25

Groep 7

Juf Debora

14.25 - 15.25 (oneven weken)

Groep 5

Juf Iris

08.40 – 09.40

Groep 6

Juf Barbara

10.35 – 11.25

Groep 8

Juf Jacolien

13.25 - 14.25

Groep 3/4

Juf Marijke

14.25 - 15.25

Groep 3

Juf Debora

Woensdag

Donderdag

Zwemtijden groep 5
- Groep 5 zwemt op maandag in de even weken
- Juf Iris en een ouder gaan mee naar het zwembad
- De bus vertrekt om 14.00 uur vanaf het Verploeg Chasséplein
- Zwemtijd: 14.30 – 15.30 uur in zwembad De Kulk
- U kunt uw kind om 15.45 u ophalen bij het Verploeg Chasséplein.
- Als uw kind zelf naar huis mag, geef dit dan door aan de leerkracht.
- BSO kinderen en kinderen die niet opgehaald worden, lopen met de leerkracht mee
naar school

Aanvullende opmerkingen:
Als een groep de ochtend of de middag bij de gymzaal start, kunt u uw zoon / dochter
naar de gymzaal brengen. De deuren gaan 10 minuten voor tijd open. Kinderen die voor
schooltijd naar de BSO of overblijf gaan, lopen met de leerkracht mee naar de gymzaal.
Als de groep de ochtend of de middag afsluit in de gymzaal kunt u uw zoon / dochter bij
de gymzaal ophalen. Kinderen die overblijven of naar de BSO gaan kunnen met de
leerkracht terug naar school lopen.
Locatie:
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal aan de Oosterstraat.
De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal aan de Wilhelminastraat.
Gymkleding groep 1/2:
Gymschoenen met naam (graag zonder veters)
Gymkleding groep 3 t/m 8:
Gymschoenen, korte broek en t-shirt.
Geen sieraden om bij de gymles.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen kunt u bij de
leerkracht van uw zoon of dochter terecht.

