
 

 

 

Hoevelaken, 24 mei 2018  

Beste ouders en verzorgers van de bovenbouwkinderen, 

Vanaf 28 mei a.s. gaan we ’s middags de eindmusical oefenen met groep 8. Dit betekent dat 

er wat roosterwijzigingen zijn voor alle bovenbouwkinderen. 

 In de ochtend zijn alle kinderen in hun eigen stamgroep. 

 In de ochtend komen alle gymlessen te vervallen. 

 De achtstejaars hebben geen gymlessen meer.  

 De andere kinderen blijven twee keer in de week gymmen.  

 De zesde- en zevendejaars uit de Pandagroep zijn ’s middags over de andere drie 

bovenbouwgroepen verdeeld en volgen daar een programma (zie onderstaand 

rooster). 

 Eén keer in de week gymmen de groepen bij slecht weer in de gymzaal. De Vossen 

op dinsdagmiddag van 13.45 uur tot 14.30 uur, de Flamingo’s en de Uilen op vrijdag 

van 14.50 uur tot 15.30 uur. Als het deze dag mooi weer is, wordt er buiten gegymd.  

 Op donderdagmiddag gymmen de groepen buiten bij de school. De Vossen doen dat 

van 13.30 tot 14.10 uur, de Flamingo's van 14.10 tot 14.50 uur en de Uilen van 14.50 

tot 15.30 uur. 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u welkom op school. 

Met vriendelijke groet, 

Het bovenbouwteam van de Hoeve 

Gymrooster schooljaar 2017 – 2018 

  vanaf 28 mei 2018   

Flamingo's Donderdag   14.10 -14.50 uur Vrijdag a. 14.50 -15.30 uur 

Vossen Dinsdag  13.45 -14.30 uur Donderdag  13.30 -14.10 uur 

Uilen Donderdag  14.50-15.30 uur Vrijdag a. 14.50 -15.30 uur 

       

Opmerkingen:      

a. 
Als de gymles aan het Ridderspoor om 15.30 uur eindigt, krijgen de kinderen bij 
de gymzaal vrij. 

 Kinderen die niet opgehaald worden, lopen met de leerkracht terug naar school. 

Kinderen uit de Pandagroep gaan 's middags naar: 
   
Flamingo's:   Tuka, Esmee, Roxeanne, Lotte, Yorik, Jonna, Elijah, Jaro   
Vossen:        Christian, Ben, Tessa, Thomas, Floor, Féline, Sydney, Jet   
Uilen:            Yens, Sofie, Demian, Lilli, Anna, Sem, Femke, Elize   

 


