Beste ouders, beste leerlingen,

We zijn sinds een weekje goed ingelopen in het nieuwe schooljaar.
Het LO-team wil het schooljaar sportief inzetten…
Volgende week organiseren we een sportieve week op al onze afdelingen van GIBO Wichelen.
Met onder andere de Strap-dag, de dag van de sportclub en onze jaarlijkse sportdag.
Dag van de sportclub:
Op woensdag 14 september mag iedereen in sportkledij naar school! Ben je aangesloten bij een
sportclub en wil je graag dat iedereen wat meer hieromtrent te weten komt, laat dan je uniform of
enkele attributen zien, die nodig zijn om jouw favoriete sport te beoefenen.
We zetten jouw sport even in de kijker !
Onze jaarlijkse sportdag gaat dit jaar door per afdeling:
Op dinsdag 13 september voor GIBO De Meander, Wichelen
Op donderdag 15 september voor GIBO De Rozelaar, Serskamp
Op vrijdag 16 september voor GIBO De Belhamel, Bruinbeke
We starten deze dag met onze jaarlijkse strapdag.
Dus iedereen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school!!!
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar worden zeker met de fiets verwacht! Wij verplaatsen ons
immers samen met de juf of meester naar de terreinen van het sociaal huis om daar te sporten.
De leerlingen van 1e en 2e graad blijven op en rond de school.
Er zal voor 5e en 6e lj geen warme maaltijd te nuttigen zijn op hun sportdag, maar wel voor 1e tot 4e lj.
Niet vergeten op sportdag:
- sportieve kledij aan met degelijke sportschoenen
- regenjas voorzien, indien de weersvoorspelling dit nodig acht
- extra flesje water, gezond tussendoortje, koek
- picknick voor 5 en 6
- fiets voor 5 en 6
- fitte benen en zin in beweging voor iedereen!!
Juffen, meesters, beste leerlingen… rust maar goed uit want het belooft een actieve dag te worden
vol sport en spel !!!
Met sportieve groeten,
Het LO team

