Berkenwoude, 4 april 2019
Beste ouders,
Aan het begin van het jaar hebben we u geïnformeerd vier naschoolse activiteiten te organiseren,
namelijk: twee activiteiten op school en twee activiteiten buiten school.
Aan de eerste activiteit: schooldammen op school hebben vijfentwintig kinderen deelgenomen, een
aantal van hen heeft ook deelgenomen aan een regionaal toernooi en heeft daar de derde prijs
gewonnen.
De tweede buitenschoolse activiteit is een sportieve activiteit namelijk: voetbal. Samen met de
vereniging F.C. Perkouw hebben we gekeken hoe we kinderen meer en met elkaar kunnen laten
bewegen. F.C. Perkouw organiseert een clinic, waarbij kinderen kennis kunnen maken met de sport.
Het aanbod is:

Doel :
Hoe:

Plezier en sportiviteit voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar
Training van een uur, elke dinsdag van 14.30u tot 15.30 uur op het kleine veldje van
FC Perkouw
Wie:
De training zal verzorgd worden door Peter Vente (20 jaar) en Bastiaan Bogaard
(21 jaar - beiden spelend lid van FC Perkouw). Sean van Domburg van de
TeamSportService Krimpenerwaard zal als coördinator zaken faciliteren. De
gemeente Krimpenerwaard stimuleert het meer bewegen van de jeugd.
Start en data: Dinsdag 16 april 2019
Dinsdag 23 april en de dinsdagen 7, 14, 21 mei 2019
Einde :
Dinsdag 21 mei 2019
Kosten :
Gratis
Kleding :
Schoeisel en trainingskleding dienen zelf verzorgd te worden. Voorkeur is
kunstgrasschoenen of voetbalschoenen. Gymschoenen kan ook, maar kan op natte
velden glad zijn.
Verzekering : Omdat de kinderen geen lid zijn van FC Perkouw vallen ze niet onder de dekking en
verzekering. De training is dus op basis van eigen risico.

Ouders kunnen hun kind(eren) opgeven door een mail te sturen naar e.schot@cbsberkenwoude.nl.
Het inschrijftermijn loopt van vrijdag 5 april tot vrijdag 12 april 2019. Leerlingen die al voetballen bij
de vereniging F.C. Perkouw kunnen ook gebruik maken van het bovenstaande aanbod.
We hopen op veel sportiviteit en plezier bij de kinderen.
Met vriendelijke groet,
team CBS De Wegwijzer

FC Perkouw

