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Er zijn deze week geen
nieuwe leerlingen

Enkele weken geleden las u in onze Nieuwsbrief een oproep vanuit de gemeente over de vacture
van Jeugdburgemeester. Drie leerlingen van onze school (Indy, Anouk en Kelsey) hebben hierop
gereageerd. Sommige dames hebben hulp gevraagd op school en andere hebben samen met
hun ouders een sollicitatiebrief geschreven. Ook zijn ze op gesprek mogen komen bij de
sollicitatiecommissie. Uiteindelijk is uit alle kandidaten Indy gekozen. Zij mag dit jaar
jeugdburgemeester zijn van Etten-Leur. Nogmaals gefeliciteerd Indy!
We denken dat deze dames veel geleerd hebben van dit proces en juichen dat erg toe. Het is
nogal wat om je als 10/11 jarige in een brief of op een gesprek te moeten presenteren. Petje af
voor deze drie dames!!! Wij zijn ontzettend trots op jullie alle drie!!!
Afgelopen vrijdag heeft u wellicht een groepje leerkrachten al vroeg van school zien vertrekken.
Zij vertegenwoordigden onze school op het volleybaltoernooi voor scholen dat werd
georganiseerd. Deze leerkrachten hebben hier zelfs serieus voor getraind en dat heeft zich
uitbetaald! Ze hebben de eerste en de derde plaats behaald! Het is leuk dat collega’s zich ook
eens op een andere manier inspannen om samen iets te bereiken. Sommigen door mee te doen,
anderen voor de catering te verzorgen en weer anderen door het aanmoedigen!
Verder in deze nieuwsbrief veel berichten van onze partners. U leest over het tafeltennistoernooi,
de wijkvereniging en van de GGD.

Table the stars
Beste leerling,
Evenals voorgaande jaren organiseert TTV Tanaka op donderdag 7 mrt en vrijdag 8 mrt
2019 (in de carnavalsvakantie) weer een tafeltennistoernooi voor basisscholieren van
groep 5 t/m 8 genaamd: Table Stars the Battle! Graag nodigen wij jou en al je vriendjes
en vriendinnetjes uit jouw klas uit om deel te nemen aan dit gezellige toernooi!
Tijdens deze dag speel je individuele wedstrijden tegen leerlingen van andere basisscholen
en kun je ook nog eens punten voor je school verdienen. De school met de meeste punten
wint de wisselbeker en mag deze een jaar op school houden!!! Er zijn voor jou mooie
prijzen te winnen en aan het eind van de dag nog een lekkere versnapering voor alle
deelnemers!
Waar en hoe laat is het toernooi?
Het toernooi wordt gespeeld in onze eigen Tanakahal, van Genkstraat 20, Etten-Leur:
De groepen 5 en 6 spelen op donderdag 7 mrt van 13.00-16.00 uur. Zaal is open om
12.30 uur. Rond 16.00 uur is de prijsuitreiking.
De groepen 7 spelen op vrijdag 8 mrt van 10.00-13.00 uur. Zaal is open om 9.30 uur.
Rond 13.00 uur is de prijsuitreiking.
De groepen 8 spelen op vrijdag 8 mrt van 14.00-17.00 uur. Zaal is open om 13.30
uur.

Rond 17.00 uur is de prijsuitreiking..

Meedoen?
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,-. Vul hieronder je gegevens in en lever de strook en het
geld in een gesloten envelop uiterlijk vrijdag 15 februari in bij je leerkracht. Zorg er
voor dat je alles goed invult en vergeet vooral je groep en de handtekening van je ouders
niet. Inschrijven is meedoen, dus je ontvangt géén bevestiging van inschrijving. Dit deel
van deze informatiebrief dus goed bewaren!!
TTV Tanaka heeft voldoende batjes klaar liggen. Je mag ook je eigen batje meenemen.
Belangrijk voor ouders/Verzorgers!
De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van geld, sieraden
en andere voorwerpen of opgelopen letsel en ongevallen, alsmede de gevolgen daarvan.
De organisatie van het toernooi zal volledig in handen zijn van TTV Tanaka. De scholen
fungeren in deze enkel als tussenpersoon.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Rob Verschuren, tel 06-51561929, e-mail: rob.dutchie@ziggo.nl

Table Stars the Battle!
Naam

..................................................................

E-mail

………………………………………………….……………………..

Jongen/meisje*

Telefoonnummer ………………………………………………….……………………..
Ik zit in groep
Naam school

5 - 6 - 7 - 8*
.............................................................................

*Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Handtekening

ouder(s):

Fit & Fun kids
Beleeft jouw kind geen plezier in bewegen en is jouw kind onhandig in zijn motoriek? Of
eet jouw kind met tegenzin fruit en groenten en heeft ongezonde eetgewoonten? Lees dan
snel verder over Fit & Fun Kids!
Bij Fit & Fun Kids leren kinderen met overgewicht gedurende 6 weken meer over een
gezonde leefstijl. Onder begeleiding van Kinderfysiotherapeut Anca Nijs ervaren ze dat fit
zijn leuk is. Door elke week te bewegen, werken de kinderen aan een betere conditie, meer
uithoudingsvermogen en kracht. Ze maken kennis met verschillende sporten en ontdekken
wat ze leuk vinden. Zelfvertrouwen en plezier in bewegen staan centraal. Daarnaast geeft
jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens jou en je kind in 3 gesprekken tips & trics over
een gezond eetpatroon en handvaten voor lastige eters.
Voor wie:
Kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas en/of motorisch laag niveau.
Woonachtig in Etten-Leur.
Wanneer:
Elke dinsdag van 16.30-17.30 in het Turfschip (Schipperstraat 2 Etten-Leur)
Startdatum:
Instromen kan op elk moment.
Meer informatie en aanmelden:
Kinderfysiotherapeut Anca Nijs: anca@praktijkleursehaven.nl of 076 - 50 157 05
Jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens: y.coertjens@ggdwestbrabant.nl of 06-20854565

Van de wijkvereniging
Woensdag 30 januari organiseert de wijk weer een leuke sportmiddag.
We gaan onder leiding van Belaid, onze jongerenwerker, weer lekker bewegen.
Als je ook mee wilt doen dan moet je je aanmelden bij Claudia.
Deelname allen bij inschrijving.
Haar mailadres is mfasmits@casema.nl.

Vermeld je naam en je leeftijd.
Als je je hebt aangemeld krijg je van Claudia een bevestiging.
Er kunnen voor die middag een beperkt aantal kinderen zich inschrijven.
VOL is VOL
Dit i.v.m. de veiligheid.

De kosten voor deze sportieve middag zijn € 1,50.
Dit mag je die middag meebrengen.
Trek een makkelijke broek en gympen aan.

Waar :

School D’n Overkant.

Hoe laat:

Start om 14.00 uur tot 15.30 uur

Mocht je het leuk vinden om vaker aan onze activiteiten deel te nemen, dit keer is het
sporten, de volgende keer knutselen, dan weer bingo, dan kun je je inschrijven en word
je op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij vinden het gezellig als jullie komen !

Vrijwilligers wijkvereniging Grient / Sanderbanken

