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Kalender
Vrijdag 18 juni
Donderdag 24 juni

Schoolreisje en
kleuterfeest
Studiedag

School is gesloten
Opvang is open

Schoolreisje/ kleuterfeest
Op vrijdag 18 juni staat ons schoolreisje gepland. Helaas gaat dit jaar ons schoolreisje niet door zoals
we gewend zijn. Wel willen we deze dag feestelijk doorbrengen met de hele school. We zijn
momenteel druk bezig om een leuke dag te organiseren en houden u daarvan op de hoogte.

Opvoedsteunpunt Escamp

Groep 7 deelt flyers uit
De leerlingen van groep 7 stonden deze week bij het hek om mooie zelfgemaakte flyers uit te delen.
In deze flyers wordt aandacht besteed aan veilig parkeren en niet roken voor de school.
We zijn blij dat de leerlingen hier zoveel aandacht aan besteden en hopen er ook op dat u hierop let
en zorgt voor een veilige situatie voor het schoolplein.

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.

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.

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.

