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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor komende 

week. Allen alvast een fijn weekend! 

 

Agenda 

 

Maandag 11 maart: 

- Diploma zwemmen voor de betreffende 

kinderen. 

Woensdag 13 maart: 

- Kinderen vrij i.v.m. evaluatie periode 3. 

 

Mededelingen 

 

 

WIJ ZOEKEN U!!!! 

 

Hallo lezers en lezeressen,  

Wij zijn het G-zaalvoetbalteam “ de Wingerd/ de 

Arend”.  Een gezellig stel voetballers, 

voetbalsters en een coach die tijdens het 

voetbalseizoen menig zaterdag is te vinden in de  

WRZV-hallen in Zwolle.  

Ons team bestaat uit dames en heren die op 1 

van de scholen zitten of er hebben gezeten. We 

spelen  onze wedstrijden voor de competitie en 

voor diverse toernooien.  De wedstrijddagen 

gaan we , vaak met onze ouder(s) de echt 

supporters op de tribune, met heel veel zin spelen 

tegen andere teams. We spelen het G voetbal 

op het C1 niveau. Soms is het makkelijk, soms 

is het moeilijker te scoren.....dan weer winnen , 

dan weer verliezen of gelijkspel....maar het 

belangrijkste is dat we plezier hebben op en 

rond het speelveld! Als het maar even kan 

trainen we onder schooltijd op de dinsdag 

voorafgaande aan de zaterdag-wedstrijddag. 

Dit alles willen we ook graag volgend seizoen 

blijven doen.  

Helaas heeft onze coach, Dikkie Knecht, ons 

vorige week verteld dat ze aan het eind van dit 

seizoen gaat stoppen. Ze gaf aan dat ze het 

heel fijn zou vinden als er een 2 of 3 -tal ouders 

zijn die samen het voetbalteam draaiende 

kunnen houden. 

Denkt u nu “he ik houd van voetbal en ik vind 

het belangrijk dat er ook voor deze groep de 

mogelijkheid is om te voetballen” ,geef dan nu 

uw naam door bij onze coach Dikkie Knecht of 

Hilde van Eldik (lokatieleider “de Wingerd). 

En heeft u vragen, wilt u meer weten bel of mail 

onze coach en ze geeft u graag de nodige info. 

Telefoonno: 038-4470748, email: 

roelofsknecht@hotmail.com 

 

Handpopactie PLUS 

Voor de ouders die boodschappen halen bij 

supermarkt PLUS en niets doen met de zegels 

voor de Fabeltjeskrant handpoppen, wij houden 

ons aanbevolen! De zegels kunnen ingeleverd 

worden bij juf Liesbeth. Alvast hartelijk bedankt! 
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