
 
HOI JONGENS EN MEISJES VAN GROEP 1 T/M 8!!!!! 

 
Zoals de meeste van jullie al wel weten, organiseert korfbalvereniging 
JULIANA ieder jaar een leuke dag voor jullie. Ook dit jaar zal er op 
Koningsdag weer een Schoolkorfbaltoernooi worden georganiseerd. Dit zal 
zijn op vrijdag 27 april. Wij zijn al druk bezig met de organisatie, alleen, je 
kunt niets organiseren als je geen deelnemers hebt natuurlijk! Vandaar dat we 
jullie willen vragen om deze brief eens goed te lezen. 
 

Op vrijdag 27 april 2018 organiseren we voor groep 1 en 2 een spelletjesochtend, deze begint om 9.30 
uur ’s ochtends en zal rond 11.30 uur klaar zijn. Op dezelfde ochtend om 8.30 uur begint dan het 
schoolkorfbal voor de groepen 3 t/m 8. Zoals je kunt zien worden de activiteiten in de ochtend 
gehouden, zodat je ‘s middags alle tijd hebt om aan al die andere activiteiten mee te doen. We spelen 
deze ochtend buiten op ons mooie complex aan de Hellestraat. 
 
Groep 1 en 2 zullen vooral spelletjes doen en de groepen 3 t/m 8 spelen wedstrijdjes korfbal. Je hebt 
het nog nooit gedaan? Dat is geen enkel probleem. Het gaat er ons om dat je je lekker uitleeft en 
beweegt op deze dag!! 
Verder kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 meedoen aan een aantal behendigheidsspelletjes, 
waarmee ook prijzen gewonnen kunnen worden. 
De vereniging zelf zorgt voor jullie begeleiding, maar we zouden het natuurlijk heel leuk vinden als 
jullie leerkrachten, ouders en familie ook een kijkje kwamen nemen. De prijzen van het 
schoolkorfbaltoernooi en de behendigheidsspelletjes zullen onmiddellijk na de wedstrijden worden 
uitgereikt!! Dit zal om ongeveer 11.45 uur zijn, zodat we uiterlijk 12.00 uur klaar zijn. 
 
Wat moet je doen? 
 
MEEDOEN NATUURLIJK, DIT MAG JE NIET MISSEN!! 
 
Vul dus het strookje in of laat het je vader of moeder doen en neem het weer mee terug naar school 
voor vrijdag 6 april. Meer informatie bel Erik Deijkers - 0652190821 (groep 3 t/m8) of Sandra 
Dingenouts - 0614749296 (kleuters). Voor 27 april krijg je nog een brief met informatie! 
Kijk bovendien regelmatig op de website www.kvjuliana.nl , ook daar lees je nog extra informatie. 
Opgeven kan ook via erikdeijkers@gmail.com  

 
 
NAAM   :      ...................................................   JONGEN/ MEISJE   
 
SCHOOL   :    ................................................... 
 
GROEP   :     ................................................... 
 
Leerkracht   : ……………………………………. 
 
Tel.nummer   : ……………………………………. 
 
DOET GRAAG MEE AAN HET SCHOOLKORFBALTOERNOOI cq. 
DE SPELLETJESOCHTEND VAN KV JULIANA OP vrijdag 27 APRIL 2018 
 
 
HANDTEKENING VADER OF MOEDER : ................................ 

 

 


