
 
 

 
 

 

 

 

Aan: de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 1 en 2. 

 

Putten, oktober 2018 

 

Betreft: Vrijdagmiddag-activiteiten 2018-2019 voor leerlingen in de onderbouw. 

 

Beste leerling, ouder / verzorger, 

Na de herfstvakantie starten we met de vrijdagmiddag-activiteiten .  

Wat houden de vrijdagmiddag-activiteiten in? 

De vrijdagmiddag-activiteiten zijn bedoeld om na schooltijd sportief, gezellig, creatief, 

muzikaal en/of technisch met elkaar aan de slag te gaan. Voor deelname aan deze activiteit 

moet je je vooraf inschrijven, het is echter niet verplicht om eraan mee te doen. Heb je je wel 

aangemeld en ben je ingedeeld, dan is deelname gedurende de hele periode verplicht. 

Dit jaar zijn er verschillende vrijdagmiddagactiviteiten nl.: 

 Chinese les    

 Bakken       

 Schoolband    

 Techniek    

 Kunst-uur    

 Talent Sport    

 Textieltechniek  

Heb jij nog vragen over de vrijdagmiddagactiviteiten mail naar fsmit@groevenbeek.nl of zoek 

mevrouw Smit op school op. 

Voor wie? 

De vrijdagmiddag-activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen uit klas 1 en 2 die hier zin in 

hebben.   

 

Voor Talent Sport geldt de afspraak dat het bedoeld is voor de betere bewegers onder jullie. 

Wij willen hen meer uitdaging bieden en breder opleiden. Een sporttest zal bepalen of je kunt 

deelnemen aan Talent Sport. De groep moet volledig op elkaar kunnen vertrouwen en elkaar 

kunnen  helpen tijdens en buiten deze lessen. Bij Talent Sport wordt daarom veel van je 

verwacht, omdat je elkaar onder andere moet vangen en je in staat moet  zijn om gevaarlijke 

situaties te voorkomen. 
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Bij Chinese les hopen we op voldoende enthousiaste leerlingen, bij te weinig aanmeldingen 

zal het niet doorgaan. We zullen je dan vragen om eventueel wat anders te kiezen. 

Wanneer? 

De vrijdagmiddagactiviteiten starten na de herfstvakantie en zijn vrijwel iedere vrijdag tijdens 

het 9e en 10e uur, tenzij door de betreffende docent anders wordt vermeld. De vrijdagmiddag-

activiteiten duren tot en met 29 maart 2019. Wanneer er voor een activiteit veel 

aanmeldingen zijn,  is het mogelijk dat je wordt gevraagd een andere activiteit te kiezen of 

dat de activiteit om de week zal plaatsvinden.  

Wat kost het? 

Er zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden aan de vrijdagmiddag-activiteiten. 

Voorwaarden  

Deelname aan de vrijdagmiddag-activiteiten is niet vrijblijvend. Wanneer je een plek hebt 

gekregen binnen een activiteit worden de volgende dingen van je verwacht: 

 Aanwezigheid gedurende de afgesproken periode. 

 Een positieve en enthousiaste instelling. 

 Weekplanners tijdig af. 

 Beschikbaar bij evenementen waarbij de vrijdagmiddag-activiteiten zich presenteren zoals 

het Open Huis, sportdagen en andere momenten. 

Als blijkt dat je de punten hierboven niet in orde hebt, dan is er een kans dat je niet meer 

mag deelnemen aan de vrijdagmiddag-activiteiten.  

Meedoen? 

Wil je meedoen?  Schrijf je dan in via Magister. De inschrijvingen staan open vanaf                

maandag  1 oktober 17:00 uur t/m maandag 8 oktober 17:00 uur.  

 

Let op! Geef zowel een 1e keus als ook een 2e keus door!  

 

Wij hebben er zin in, jij ook? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

G.H. van den Pol - Schipper, teamleider onderbouw 


