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Dinkelstraat 4,  2025 PH Haarlem Tel. 023-5380359 Email: info@sbodetrapeze.nl 

JAARGANG 27,  NUMMER 13            13 februari 2019 

Agenda  
18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 

25 februari Groepsbespreking Groen en Geel  

26 februari Groepsbespreking Blauw en Rood  

27 februari Schoolvolleybaltoernooi 

28 februari Groepsbespreking Paars en Oranje  

18 maart Studiedag 

 

Pleinkanjers:  
Ook deze week weer een aantal pleinkanjers! 

Orkest:  Marije, Dion 

Leeuwen: Yasmine 

 

Volleybal 
Op woensdagmiddag 27 februari doet er een mix team 

mee met schoolvolleybaltoernooi. 

Zij spelen 3 poulewedstrijden: 

• 16:00 uur  De Ark 2 - De Trapeze  

• 16:15 uur  De Trapeze - Koningin Emma 1 

• 17:00 uur  De Wadden 4 - De Trapeze  

De poulewedstrijden worden gespeeld op veld 1. 

De finaleronde begint om 17.20 uur. 

De wedstrijden worden gespeeld in 

de Beyneshal op het stationsplein in 

Haarlem. 

Voor de  kinderen die zich hebben 

opgegeven is er nog een training op 

dinsdag 26 februari van 14.30 tot 15.30 uur. 

 

Groepsbesprekingen  
Na de voorjaarsvakantie zijn de volgende groepen aan 

de beurt. 

Maandag 25 februari Groen en Geel 

Dinsdag 26 februari Blauw en Rood  

Donderdag 28 februari Paars en Oranje 

 

De leerlingen van de desbetreffende 

groepen zijn op de genoemde datum vrij! 

 

Ouderbijdrage 
De voorbereidingen voor het schoolreisje en de 

kampweek zijn begonnen en daar zijn al diverse 

uitgaven voor gedaan. 

Heeft u de ouderbijdrage reeds betaald, dan zijn we u 

daar dankbaar voor, als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u 

dit dan zo spoedig mogelijk doen?? 

 

Gentiaan 
In de Gentiaan werden we verrast met een prachtig 

kunstwerk. 

Met dank aan de moeder van Bram bij de Clowns! 

SportInstuif 
Coole sporten bij de SportInstuif!!                                 

Jij komt toch ook? 

Lekker sporten in de voorjaarsvakantie!  

Dat kan op donderdag 21 februari. 

Een leuke en sportieve activiteit voor €2,00. 

Voor kinderen van groep 1 t/m 8. 

Let op:  

voor groep 1 t/m 4 is de instuif van 10:00 tot 12:00 uur.  

voor groep 5 t/m 8 is de instuif van 13:00 tot 15:00 uur. 

Neem je zaalschoenen mee! 

De sportinstuif zal plaats vinden in de 

sporthal van Onze Gezellen! 

Van der Aartweg 16  

2026 ZL Haarlem-Noord 

Inschrijven via jeugdsportpas.nl. 
 

 

 


