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JOGG Fit week
De JOGG Fit week, met als centrale thema’s dagelijks, gratis bewegen wordt georganiseerd in de week
van 20-27 April. In deze week worden op de locaties van BSO IJsselstein verschillende activiteiten
aangeboden; bootcamp, voetbal, dansen, smoothies maken. Ook zijn er in deze week de
koningspelen(vrijdag) en de opening van de JOGG watertappunten (zaterdag).
Maandag 20 april zal cluster 5 in hun pauze touwtje springend de aftrap doen samen met de wethouder.
Koningsspelen
Vrijdag 24 april zijn de Koningsspelen en wordt de sponsorloop voor Alp Du Zes gelopen.
De kinderen krijgen ontbijt op school. Alle kinderen worden in hun eigen klas verwacht om 8.30 uur.
Wilt u uw kind voor donderdag een bord met bestek meegeven (de naam op alle onderdelen).
Omdat ze de hele dag sportief bezig zijn, is het handig als de kinderen gemakkelijke kleding aan hebben.
U mag natuurlijk komen supporteren bij de sponsorloop. Deze wordt als volgt gelopen:
10.00 – 11.00 uur
cluster 1-2 plein hoofdvestiging
11.00 – 12.00 uur
cluster 3-4 plein hoofdvestiging
13.00 – 14.00 uur
cluster 5-6 rondom het WOC
14.00 – 15.00 uur
cluster 7 -8 rondom het WOC
Schoolfoto’s
Denkt u aan het inleveren van de enveloppen voor de schoolfotograaf.
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Cluster 8: Vrijheidsfestival
Rapportgesprekken Cluster 1-2
Cluster 8: CITO-Eindtoets
Schoolvoetbal meisjes 5/6 en 7/8
Koningsspelen/Sponsorloop
Koningsdag; alle kinderen vrij
Ouderbijeenkomst VVE
Schoolreis Cluster 3 en 4
Sportdag Cluster 1-2
Meivakantie; alle kinderen vrij
Hoofdluiscontrole
Avondvierdaagse
Schoolreis Cluster 6
Schoolvoetbal jongens 7/8
2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
Oud papier inzameling
Inzameling DARA Europe
Schoolvoetbal jongens 5/6 en 4 gemengd
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Entreetoets Cluster 7
Schoolkamp Cluster 8

