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Speeltaalhuis  
Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil ontdekken. Op onze 

peuterspeelzalen ofwel speeltaalhuizen kan dat. Zo went uw kind aan een nieuwe omgeving 

en leert het omgaan met andere peuters. Uw peuter wordt zelfstandiger en krijgt meer 

zelfvertrouwen. Zo bereiden wij uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor 

de overgang makkelijker wordt. Meer informatie over het speeltaalhuis kunt u vinden in de 

bijlage. 

Kosten overblijf 22-23 
 In Januari int de school de vrijwillige betaling voor de overblijf. Dit geldt alléén voor 
de  leerlingen uit de groepen 4-8.   
Met dit geld betalen wij de medewerkers van de overblijf.   
  
Aangezien alles duurder is geworden, willen wij u tegemoet komen.  
De kosten voor schooljaar 2022-2023 zijn: 
  

• 1e kind: €75 per schooljaar (10 maanden á €7,50 per maand)  
• 2e kind: €60 per schooljaar  
• 3 e/4e kind: €50 per schooljaar   

 
U heeft vandaag via Parro hierover een bericht gekregen  
U kunt makkelijk met uw mobiel betalen via i-deal.  
Contant betalen ? Neem daarvoor contact op met Stephanie(Adjunct-directeur)  
 
Alvast bedankt! 
 
Bovenbouwtoernooi Curling 2022-2023 groep 7/8 
Op zondag 12 februari 2023 organiseert Curling Club PWA i.s.m. 
de gemeente Zoetermeer in samenwerking het inmiddels 
bekende, supergezellige en sportieve Bovenbouwtoernooi 
scholen Curling! Deze editie is bedoeld voor kinderen uit groep 7 
en 8. De locatie van het  toernooi is Curlingbaan Zoetermeer in 
de Silverdome. Curling is een laagdrempelige sport, de kinderen 
zullen de beginselen snel oppikken; bovendien biedt zij volop 
uitdaging door de combinatie van lenigheid, conditie en strategie, 
maar is vooral ook erg leuk om samen met je team te doen! Het Nederlandse herenteam 
behoort tot de Wereldtop. Een curlingteam bestaat uit 4 leden, deze kunnen zowel jongens 
als meisjes zijn en zij hoeven nog niet eerder aan curling te hebben gedaan. Ze moeten 
natuurlijk wel goed samenwerken om de winst binnen te slepen. Dit alles in een atmosfeer 
van gezelligheid en sportiviteit, kortom een supercool toernooi! 
 
Wilt u meer informatie en/of uw kind(eren) opgeven, klik dan op de link hieronder: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Cg9x2-
8MrtKoaDZlhp72UpUQUtMNkczUkY3RVZTT0JXT1FCV0hLVVYzSi4u 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Cg9x2-8MrtKoaDZlhp72UpUQUtMNkczUkY3RVZTT0JXT1FCV0hLVVYzSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Cg9x2-8MrtKoaDZlhp72UpUQUtMNkczUkY3RVZTT0JXT1FCV0hLVVYzSi4u


Tafeltennistoernooi  

Beste ouders, 
Aankomende voorjaarsvakantie is er weer een toernooi waar de leerlingen individueel 
aan kunnen deelnemen. Dit keer is het tafeltennis! 
 
Alle informatie staat in onderstaande link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Cg9x2-
8MrtKoaDZlhp72UpUQkIzQ1hBNjhaVlBCV1lFNFdTSEgxUjFLMS4u 
 
Groet Juf Annabel 
a.kreike@unicoz.nl 
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