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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende 

week. Allen een hartelijke groet. 

 

Agenda 

 

maandag 29 januari: 

- Schoolarts 

dinsdag 30 januari: 

- Geen bijzonderheden 

woensdag 31 januari: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 1 februari: 

- Geen bijzonderheden 

vrijdag 2 februari: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Parkeren bij halen/brengen 

Het valt het team van de school op dat ouders bij het 

halen en brengen van kinderen hun auto deels op de 

stoep zetten achter de parkeerstroken aan de Albert 

Neuhuijslaan. Dit is wel gemakkelijk: dicht bij de ingang, 

maar voor mensen die uit de parkeerplaats willen rijden, 

of voor het passeren van de auto’s die stilstaan, is het 

echter lastig en gevaarlijk. 

Daarom een vriendelijk verzoek om bij het halen en 

brengen, als u de auto even laat staan, een goede 

parkeerplaats te zoeken. 

 

 

 

 

 

Club Extra 

Club Extra is een sportclub voor kinderen in de leeftijd 

van 4 t/m 15 jaar, die het lastig vinden om goed deel te 

kunnen nemen aan de activiteiten op een reguliere 

sportvereniging, de gymles of tijdens het buiten-

spelen. Dit kan komen door een sociaal-emotionele 

achterstand, motorische achterstand en/of doordat zij 

gedragsmatig uit de toon vallen. Hierdoor kunnen zij 

problemen ervaren in de omgang met 

leeftijdsgenootjes en moeite hebben met het aanleren 

van motorische vaardigheden. 

 

Doordat er één keer in de week in kleine groepen 

wordt gesport is er ruimte voor individuele aandacht en 

maatwerk. Club Extra vindt het belangrijk dat kinderen 

weer plezier gaan beleven aan bewegen. Tijdens de 

lessen wordt veel aandacht besteed aan 

samenwerken. 

Voorafgaand aan de eerste les, maken we kennis met 

elkaar en gaan we meteen lekker bewegen. Kinderen 

kunnen deelnemen aan twee kennismakingslessen 

voor ze zich definitief inschrijven.    

 

Binnen onze gymvereniging gaan we voor deze 

doelgroep weer lessen aanbieden. Deze les zal 

gegeven worden op vrijdag van 17.15-18.15 uur door 

Mirjam Koning. Zij heeft ervaring met deze doelgroep. 

Wij hopen hiermee een aanvulling op ons reguliere 

aanbod te hebben en het gymmen meer toegankelijk 

te maken voor iedere doelgroep. We hopen vanaf 

vrijdag 2 februari te starten met deze lessen. De 

lessen worden gehouden in sporthal aan de 

Piersonstraat.  Aanmelden kan via 

secretarisgvnunspeet@gmail.com. 
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