
 
 
 
 

EXTRA Mededelingen Thema Kleding & 
Sport. 
Schooljaar 2017-2018   
12 maart 2018             

Belangrijke data deze week: 
13 maart: Start thema Kleding & Sport. 
14 maart: Staking 
15 maart: Voorleeswedstrijd, Go Tilly Go! 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij ontvangt u een extra mededelingenbrief i.v.m. de start van ons nieuwe thema Kleding & Sport. 
 

 
 
Dinsdag 13 maart vindt de opening plaats van ons nieuwe thema.  
De komende weken worden er binnen de groepen  verschillende activiteiten georganiseerd (zoals 
ontwerpen en maken van eigen kleding, tassen en accessoires ontwerpen en maken enz. enz.,  waarbij 
uw hulp van harte welkom is.  De leerkracht van uw kind zal dit verder organiseren en met u kortsluiten.  
 
Het thema Kleding wordt afgesloten in de week van 9 mei. 
Het thema Sport sluiten wij af middels de Koningsspelen op vrijdag 20 april.  Zet u de datum alvast in 
uw agenda! 
Ook hierover ontvangt u de komende weken uiteraard nog meer informatie. 
 



Sportieve activiteiten:  
Wist u dat er al veel sportactiviteiten worden georganiseerd na schooltijd en zelfs in het weekend? Op 
zondagochtend draait er inmiddels een pilot Sporten voor het hele gezin! 
De naam van het project is Fit Family Tree en is opgezet door 4 leden, Amanda Arrindell, Jermain 
Miller (ouders van Jaeda en Jordan) 
Ingmar van Duin en Angelique van Tilburg. 

Momenteel zijn we met de pilot bezig en dat is zo een succes dat we nu de plannen aan het uitrollen 

zijn om met meerdere groepen te starten vanaf April.  

Mochten ouders zich willen opgeven of meer informatie willen dan kunt u een berichtje sturen via de  

facebook pagina of mailen naar info@fitfamilytree.nl 

https://m.facebook.com/fitfamilytree/?tsid=0.28079570920797847&source=result  

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/157844/almeerse-sportleraar-bedenkt-sportdag-voor-het-

hele-gezin 

Naschoolse activiteiten:  
Op woensdag zijn er danslessen en op vrijdag wordt er Yoga gegeven. Vanaf 16 maart wordt er door 
Fitclub gestart met Judolessen.   
Voor meer informatie, zie bijlage. 
 
Avond4daagse 2018: 
Een aantal zeer sportieve ouders zijn bezig om een avondvierdaagse te organiseren.  Deze zal plaats 
vinden van 15 mei t/m 18 mei.  De inschrijving start op 3,4 en 5 april in de hal van onze school.  
Aansluitend vindt op zondag 20 mei de 1e Nobelrun plaats. Om hier alvast voor in de stemming te 
komen organiseren wij met de vakleerkrachten gym een Sponsorloop op 14 mei. De opbrengst 
hiervoor zal gebruikt worden voor de inrichting van ons schoolplein.  (Later hierover meer informatie) 
 

 
 
De Nobel Kidsrun 1km tijdens de Nobel Run 
Op zondag 20 mei 2018 vindt het startschot plaats van de allereerste editie van de Nobel Run. Deze 
hardloopwedstrijd loopt dwars door het stadsdorp Nobelhorst en is voor jong en oud.  
Naast de afstanden 5km en 10km (vanaf 13 jaar) is er voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar de 
Nobel Kidsrun 1km. Een ideale afstand voor kinderen van het Universum om op eerste pinksterdag 
sportief bezig te zijn.  
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De foodtrucks, plaatselijke markt met lokale ondernemers, springkussens, schmincken en meer 
zorgen naast het hardlopen voor een gezellige en unieke ervaring. Het belooft een groot feest te 
worden.  
Ga voor meer informatie naar www.nobelrun.nl of www.facebook.com/nobelrun en schrijf je 
kinderen (en jezelf) in voor de Nobel Run 2018. Wij hebben plek voor in totaal 250 deelnemers en 
zitten binnen 3 weken al op de helft. Wacht daarom niet te lang. 
Organisatie van de Nobel Run 
 
 

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens alle creatieve en 
sportieve activiteiten.  
 
Team Het Universum. 

http://www.nobelrun.nl/
http://www.facebook.com/nobelrun

