Hallo jongens en meisjes van ’t Foarhûs!

Sportbedrijf Drachten heeft weer allemaal leuke en sportieve toernooien voor alle kinderen
van Smallingerland. Dus kom in beweging!

Het programma voor het derde blok is als volgt:
Toernooi:

Datum:

SCHOOL DANCE DAY
Locatie:
woensdag 26 februari 2020
iSpace de Waring
De Excelsior 33
Drachten

DLTC TENNISDAG
Locatie:
DLTC
Folgeren 10a
Drachten
VOETBAL
Locatie:
v.v. Drachtster Boys
Postlaan 5
Drachten
4x4 VOETBAL
Locatie:
v.v. Drachten
Gauke Boelensstraat
101 Drachten

Voor wie?
Groep 5 t/m 8
Individueel

Tijd: *)
14.30-17.00 u.

woensdag 18 maart 2020

groep 3 t/m 8

14.30-17:00 u.

Woensdag 1 april 2020

groep 7 en 8

13.00-17.00 u.

woensdag 15 april 2020

groep 3 t/m 6

13.00-17:00 u.

Individueel

Jongens 8-tal
Meisjes 6-tal

4 per team

*) Wijzigingen wat tijden betreft, worden tijdig gecommuniceerd.

Als je dit schooljaar mee wilt doen aan één of meerdere sporttoernooien, dan kun je je
opgeven via bijgaand opgaveformulier.
Zet de data van de toernooien thuis vast op de kalender, zodat je ze niet vergeet.
Meedoen is elke keer weer erg leuk, maar is niet verplicht.
Het opgavebriefje kun je samen met het inschrijfgeld inleveren bij je juf of meester.
Doe dit uiterlijk donderdag 6 februari 2020.

INFORMATIE VOOR OUDERS
Hierbij alvast het tweede deel van de schoolsportagenda voor dit schooljaar.
We hebben de schoolsportagenda ingedeeld in verschillende blokken, deze
blokken zijn samengesteld naar aanleiding van de aanmelddatum. Dit betekent
dat u ruim voor de aanmelddatum een brief ontvangt met de mogelijkheid uw
kind in te schrijven.
Kijk goed welke activiteit voor welke leeftijdscategorie bedoeld is en noteer
indien van toepassing alvast de datum in uw agenda.
Na de inschrijving wordt per activiteit bekeken of er voldoende deelname is en
we ons definitief kunnen inschrijven.

We sporten in de shirts van school bij iedere activiteit.
KOSTEN
Voor elke sportactiviteit wordt een bijdrage van € 1,70 gevraagd. De aanmelding is pas definitief bij
betaling. Er wordt van u gevraagd tezamen met het opgaveformulier het inschrijfgeld gepast aan te leveren.
VERVOER
Als uw kind zich opgeeft, zorgt u als ouder voor het vervoer. Er komt een lijst met deelnemers die gebruikt
kan worden om onderling het vervoer te regelen.
BEGELEIDERS
Bij ieder toernooi zijn begeleiders nodig. De sportactiviteiten worden via de school aangeboden door het
Sportbedrijf Drachten, maar zijn nadrukkelijk buitenschoolse sportactiviteiten.
De verantwoordelijkheid tijdens de sportactiviteiten ligt daarom niet bij de leerkracht, maar bij u als
ouder/verzorger zelf.
Bij alle toernooien zijn minimaal twee begeleiders nodig: tijdens het toernooi zijn zij aanspreekpunt voor de
kinderen en mogen zij de kinderen indien nodig aanspreken op hun gedrag.
U kunt via bijgaand formulier ook alvast aangeven wanneer u mee kunt gaan als begeleider. Het is handig
om dit ook alvast in uw agenda te zetten.
Wanneer er onvoldoende begeleiders zijn, kan niet worden deelgenomen aan het toernooi.

Voor alle vrijwilligers bij activiteiten tijdens en na schooltijd binnen onze gemeente heeft de gemeente
Smallingerland een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
SCHEIDSRECHTERS
Wat voor begeleiders geldt, geldt ook voor scheidsrechters. Zonder een scheidsrechter mogen en kunnen we
geen teams aanmelden voor een toernooi van Sportbedrijf Drachten. De toernooien hebben echt geen
eredivisie-niveau, dus u kunt al gauw een wedstrijd fluiten.
Opgave graag via het formulier. En ook voor scheidsrechters de tip om dit alvast op de kalender te zetten.
AFMELDING
Na opgave is de inschrijving definitief en bent u de kosten behorende bij de activiteit wel verschuldigd.
Wanneer we niet voldoende aanmeldingen hebben, ontvangt u het bedrag uiteraard terug.
AVG:
Tijdens de sporttoernooien en -clinics worden foto’s gemaakt ter promotie van activiteiten van het
Sportbedrijf. Als u hier bezwaar tegen heeft, vragen we u dit graag minimaal een dag vooraf aan de
sportactiviteit kenbaar maken via ‘schoolsportagenda@sportbedrijf-drachten.nl’.
We hopen weer op een sportief, gezellig en actief schoolsportjaar!
Hartelijke groet,
Team en schoolcommissie ‘t Foarhûs

OPGAVEBRIEFJE SPORTTOERNOOIEN

Naam leerling:__________________________________Telefoon ouders: ___________________
Groep:____________
Ik wil meedoen aan: (rondje inkleuren)
Toernooi:
Datum:
Voor wie?
0 School Dance Day

woensdag 26 februari 2020

groep 5 t/m 8

0 DLTC Tennisdag

woensdag 18 maart 2020

groep 3 t/m 8

0 Voetbaltoernooi

woensdag 1 april 2020 jongens

groep 7 en 8

0 Voetbaltoernooi

woensdag 1 april 2020 meisjes

groep 7 en 8

0 4x4 Voetbal

woensdag 15 april 2020

groep 3 t/m 6

OM HET TOERNOOI TE LATEN SLAGEN ZIJN BEGELEIDERS NODIG.
Naam:_________________________________________________
Telefoon:______________________________________________
mobiel:________________________________________________
Emailadres:____________________________________________
Geeft zich op als begeleider voor:
O
School Dance Day
O

DLTC Tennisdag

O

Voetbaltoernooi jongens

O

Voetbaltoernooi meisjes

O

4x4 Voetbal

Voor het voetbaltoernooi zijn wij op zoek naar ouders die scheidsrechter kunnen en willen zijn:
Naam:_________________________________________________
Telefoon:______________________________________________
mobiel:________________________________________________
Emailadres:____________________________________________
Geeft zich op als scheidsrechter voor:
O
Voetbaltoernooi jongens
O

Voetbaltoernooi meisjes

O

4x4 Voetbal
(voor begeleiders/scheidsrechters geldt: gelieve zelf voor vervanging te zorgen wanneer u onverhoopt niet kunt)

INLEVEREN UITERLIJK DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020

