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Tweede Pinksterdag

Het kindcentrum is gesloten.

Zelftesten
Momenteel zijn er zelftesten te koop bij de drogist of de apotheek. Het is belangrijk voor u om te
weten dat deze zelftesten niet bedoeld zijn voor:
Kinderen met Corona gerelateerde klachten
Kinderen die dichtbij iemand met corona zijn geweest
Kinderen die terugkeren uit een hoog risicogebied
Deze zelftesten zijn er alleen om preventief te gebruiken, dus niet als uw kind verkouden is. De
uitslag is dan niet betrouwbaar genoeg.
Als school hebben wij van de overheid ook allemaal zelftesten gekregen voor het personeel. Dat
houdt in dat de personeelsleden zich preventief kunnen testen voor de schooldag begint.
Ook worden een aantal personeelsleden de komende tijd gevaccineerd en hopen we dat voor de
zomervakantie iedereen voor de vaccinatie is opgeroepen.

Open Dag 2 juni 2021 Voetbalvereniging TAC'90

TAC ’90 Open Dag – Gratis Oranjefestival
Waarom is sporten zo belangrijk? Nou, eigenlijk is dat best vanzelfsprekend. Bewegen
draagt natuurlijk bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest. Door te sporten
voorkom je het krijgen van bijvoorbeeld overgewicht of andere aandoeningen.
Sinds vorig jaar maart hebben wij veel binnen gezeten en hebben wij minder de kans gehad
om te spelen of sporten met vriendjes en vriendinnetjes.
Daarom bieden wij van TAC’ 90 jou de kans om lekker in beweging te komen op onze open
dag.
Om geïnteresseerde jongens en meisjes in de leeftijden van 4-18 jaar de kans te geven TAC
'90 beter te leren kennen en te ontdekken of voetbal een leuke sport voor hen is,
organiseren wij op woensdag 2 juni een uniek Oranjefestival op Sportpark de Verlichting.
TAC '90 werkt in de organisatie van dit gratis Oranjefestival samen met de KNVB, de
Nederlandse voetbalbond.
De kinderen in de leeftijden van 4-7 jaar kunnen vanaf nu tot en met de hele maand juni,
gratis elke zaterdag sporten van 9.00-10.00u en tegelijk kennis maken met de club. Dit is
geheel vrijblijvend.
Voetballen als Oranje! De spelers van Oranje en speelsters van de Oranje Leeuwinnen
ondersteunen deze festivals, ook zij zijn namelijk ooit begonnen als jong meisje of jongen bij
één van de lokale amateurverenigingen. Zij erkennen het belang van veel sporten en
bewegen op jonge leeftijd en stimuleren dat veel jonge kinderen gaan voetballen bij een
vereniging. Hun voetbaldroom is immers ook ooit op deze manier gestart!
Locatie scsv TAC '90
Sportpark de Verlichting Roemer Visscherstraat 108 2533VG Den Haag
Aanmelden voor de activiteit is heel makkelijk via onderstaande knop.
KNVB.NL/ORANJEFESTIVAL/TAC90

Daar vind je dan de mogelijkheid om je in te schrijven. Vanuit TAC '90 volgt dan een
bevestiging en daarna meer informatie over het Oranjefestival.
Meer informatie of vragen? Mocht je meer informatie of vragen hebben kan je altijd met
TAC '90 contact opnemen. Dit kan via mail/telefoon naar Anil Kalloe (Hoofd Jeugdopleiding
TAC ’90): ak1972@live.nl/06-44372874 of via www.tac90.nl.

Programma: Klaar voor groep 8
Woensdag 26 mei start het programma “Klaar voor groep 8” voor de kinderen van groep 7A en 7B.
Dit programma is aansluitend aan de schooldag en duurt tot 14 uur. We zijn blij dat we de kinderen
van de groepen 7 deze extra leertijd kunnen bieden.

Vreedzame school

Wij werken momenteel met een nieuw blok. Daarin staat “iedereen draagt een steentje bij”
centraal. De leerlingen leren een actieve bijdrage te leveren aan de groep als gemeenschap.

Veiligheid op de stoep/ niet parkeren
We willen u hierop blijven attenderen. Dit omdat we echt willen dat het voor iedereen veilig
is als ze naar school komen. We merken helaas weer dat er veel ouders de auto op de stoep
parkeren. We willen u vragen uw auto in een parkeervak te zetten en niet op de stoep te
parkeren. Daarmee zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rondom de school. Nu
zorgt dit voor onveilige situaties en dat willen we graag voorkomen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

