NIEUWSFLITS BIJLAGE
Ingezonden mededelingen
29 mei 2019

De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons
doel is om u hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen
bieden. Wij zullen als er voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen.

Zwemvereniging De Watervogels

Zwemvereniging De Watervogels organiseert in samenwerking met Sportfondsen
Lansingerland, zwembad De Windas van 1 juli t/m 5 juli 2019 de 7e editie
Zwem4daagse van Lansingerland. Iedereen, kinderen, ouders opa en oma zijn van
harte welkom om mee te doen en een mooie sportieve prestatie neer te zetten.
Zwemmen is immers een sport voor jong en oud. Tegelijkertijd lever je met je
deelname een bijdrage aan het goede doel Stichting Jarige Job.
De bedoeling is dat er verspreid over 5 dagen tussen 18.30 en 20.30 uur 4 keer
gezwommen wordt door jong en oud, om op de vierde dag de medaille te kunnen
ontvangen. De afstanden waaruit gekozen kan worden zijn 250m, 500m en 1000m
per avond. Het evenement zal in het buitenbad van zwembad De Windas
plaatsvinden.
Maak gebruik van de voorinschrijving voor EUR 8,00 per deelname.
Voorinschrijven kan op de volgende manier:
- U maakt gebruik van de invulvelden op de website
www.zvdewatervogels.zwem4daagse.nl dan krijgt u de mogelijkheid om met
iDeal te betalen. Het is mogelijk om meerder inschrijvingen in één keer te
betalen u betaalt dan eenmalig 30ct transactiekosten. Na de betaling ontvang
u een e-mail. In de bijlage van de mail treft u een Voucher aan, dit is uw
startbewijs. Deze dient u uit te printen en mee te nemen. Op vertoon van de
Voucher mag u het terrein van het buitenbad op. Voorinschrijven kan tot
zondag 30 juni 24:00 uur.
- De tweede mogelijkheid is om in te schrijven bij de ingang van het buitenbad
op maandag 1 juli of dinsdag 2 juli De kosten bedragen dan EUR 10,00 per
persoon. Het is niet mogelijk aan de Kassa van de Windas in te
(voor)schrijven.
Tijdens het evenement zullen er diverse activiteiten zijn. Meer weten
hierover, volg dan de website http://zvdewatervogels.zwem4daagse.nl/
Hier vind u ook meer info over het goede doel dat u steunt met de deelname aan de
zwem4daagse
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar zwem4daagse@zvdewatervogels.nl

Straattheater Lansingerland

Hartelijke groeten namens het Straattheater Lansingerland

straattheaterlansingerland@gmail.com
www.straattheaterlansingerland.nl

BSO Hakuna Matata

Graag stel ik u voor aan BSO Hakuna Matata!
Onze locatie CVV Berkel bevindt zich op het sportcomplex ‘Het Hoge Land’.
De BSO is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar, gedurende de
schoolweken en in de vakantieweken. De kinderen krijgen dagelijks ontwikkelingsgerichte
sportactiviteiten aangeboden. Tijdens deze activiteiten werken wij met de 21 eeuwse
vaardigheden, wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed mee kunnen komen in de
maatschappij.
Er wordt gewerkt met een team van vaste leid(st)ers wat bij draagt aan een veilige en warme
sfeer. Naast de actieve sportactiviteiten is er ook tijd voor ontspanning zoals vrijspelen in de
speelhoeken, buiten in de speeltuin/pannakooi of deelnemen aan een knutselactiviteit.
Wij geloven dat kinderen een leven lang in ‘beweging’ zijn!
Bent u nieuwsgierig geworden en zou u eens een kijkje bij ons willen nemen? Neem dan
contact op via onderstaande gegevens:
06-42904968 / lmcvvberkel@bsohakunamatata.nl

