Beste ouders/verzorgers,

Breda, 1 maart 2016

Zoals jullie weten is Stichting OSHB met ingang van maandag 29 februari gestopt. We zijn als
sportcoaches druk bezig om te zorgen dat de meeste activiteiten doorgaan. We willen je graag laten
weten wat jullie kinderen in de komende periode van ons kunnen verwachten. Op school en in de wijk
kom je dezelfde sportcoaches en stagiaires tegen. Zij werken verder onder de naam Sportcoaches
Breda.
Sporten op school
-

Vanaf 7 maart start de ondersteuning van de gymlessen op school weer.
Het project Sportkanjerclub gaat ook gewoon door.
Er komt een spetterend sportevenement tijdens de Koningsspelen op vrijdag 22 april.
De sportdagen blijven we dit schooljaar organiseren en ondersteunen.

Buitenschoolse sportactiviteiten
De buitenschoolse activiteiten worden vanaf dinsdag 15 maart hervat. Deelname is gratis voor alle
kinderen. Aansluiten kan meteen na schooltijd. Tussendoor is er een korte pauze met een bekertje
ranja. Tot het einde van het schooljaar kunnen jullie kinderen meedoen tijdens schoolweken.
Hieronder vind je een overzicht:
Vanaf 15 maart elke dinsdag na schooltijd
Waar:
Gymzaal Olympia, vanaf eind april op het Cruyff Court Kesteren
Hoe laat:
Van 15.15 uur tot 16.30 uur
Voor wie:
Kinderen uit groep 3 t/m 5
Vanaf 16 maart elke woensdag na schooltijd
Waar:
Gymzaal Twaalfbunder, vanaf eind april op het sportveld naast OBS Wildert
Hoe laat:
Van 13.30 uur tot 15.00 uur
Voor wie:
Kinderen uit groep 3 t/m 8
Vanaf 17 maart elke donderdag na schooltijd
Waar:
Gymzaal Olympia, vanaf eind april op het Cruyff Court Kesteren
Hoe laat:
Van 15.15 uur tot 16.30 uur
Voor wie:
Kinderen uit groep 6 t/m 8
Waar:
Hoe laat:
Voor wie:

Gymzaal De Wandelakker, vanaf eind april op het Moerenveld
Van 15.15 uur tot 16.30 uur
Kinderen uit groep 3 t/m 8

De Avondvierdaagse
Op dit moment is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de Avondvierdaagse. Als de organisatie
onze ondersteuning nodig heeft, leveren we die graag.
Volgend schooljaar
Ook volgend schooljaar blijven wij als sportcoaches actief in de wijk. Hoe dit precies ingevuld wordt, is
nog niet bekend. Wij houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte.
Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via: sportcoachesbreda@gmail.com.
Met sportieve groet,
Sportcoaches: Patrick de Klerk, Erik Faes en Indra Huizinga & stagiaires: Nick, Niek, Jordy, Danny v
B, Rolino, Matthijs, Stef, Willemijn, Danny P., Roel, Sander, Jesse, Glenn, Tessa, Mounir, Gijs, Raiko,
Thomas, Thoma, Peter, Youri, Sebastian, Kelly en Max

