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Een korte nieuwsbrief
Met leuk nieuws. Want uw kinderen
hebben bij elkaar iets meer dan € 3.200,-bij elkaar gerend tijdens de sponsorloop
vorige week vrijdag. Nu gaan we de tijd
nemen om een mooi speeltoestel uit te
zoeken. Daar zullen we de kinderen bij
betrekken. Zij hebben toch zo hard
gerend? Ja toch? Dan mogen ze er ook van
genieten.
Nog een leuk nieuwtje: afgelopen
woensdag hebben we polonaise gelopen in
het Meeuwennest bij het liedje “We zijn
twee vriendjes, jij en ik….” En daarmee
hebben we meteen het thema van de
Kinderboekenweek te pakken. Kijken
hoeveel nieuwe vriendjes dat oplevert in
de komende weken. De kleuters zijn al aan
het oefenen voor hun eigen musical “Rikki
en zijn vriendjes” voor de
Kinderboekenweek. Hoe leuk is dat!
Met VRIENDelijke groet, Nelis van
Binsbergen

Herinneringsweekend
The Island Heteren
Herdenken, Beseffen en Beleven.
Dat kan allemaal voor groot en
klein op vrijdag 12, zaterdag 13 en
zondag 14 oktober bij de
Katholieke Kerk te Heteren. U ziet
daar een Living History Camp,
Historische Voertuigen, Tanks,
Schijngevechten, Speurtocht voor
kinderen en Parachutespringen.

Denk aan donderdag 11 oktober: Schoolfotograaf. Gekleurde kleding doet het altijd goed op foto’s.

026 4742915

Datum:
Do 11 okt
Vr 12 okt
Vr 12 okt
Ma 22 okt
Vr 26 okt

Activiteit:
Schoolfotograaf
Afsluiting Kinderboekenweek
Begin herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief 5 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

Tenslotte wil ik u deze sympathieke brief graag laten zien:

Geachte heer Van Binsbergen,
Deze zomer zijn er in één maand meer dan 20 mensen verdronken wegens gebrek aan
zwemvaardigheid of omdat ze geen zwemdiploma hadden.
Uit onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is om regelmatig te zwemmen om zwemvaardig en
veilig in het water te kunnen zijn.
EZ&PC, de Elster Zwem- en Waterpolovereniging, wilt bijdragen aan de veiligheid van
basisschoolleerlingen in en rond het water.
Daarom introduceren wij een opfriscursus zwemmen voor kinderen die in het bezit zijn van
hun B diploma. In de cursus wordt gedurende drie maanden het uithoudingsvermogen, de
techniek en veiligheid in en rond het water, zoals het vallen in het water met kleding,
behandeld. Aanmelden kan via de website van EZ&PC bij de afdeling basiszwemgroep:
https://ez-pc.nl/basiszwemgroep/.

Om alle leerlingen te bereiken en de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan deze
cursus, zoeken wij graag contact met de basisscholen in en rondom Elst.
Daarom richt ik mijn e-mail aan u.
Mijn verzoek is of u ruimte wilt bieden in uw nieuwsbrief om aandacht te geven aan de
opfriscursus. Natuurlijk kunnen wij ook een brief aanleveren zodat de brief en de
bijgevoegde flyer meegestuurd kunnen worden met de nieuwsbrief.
Ik wil graag benadrukken dat het niet gaat om een commerciële actie, maar dat wij als
zwemvereniging graag willen bijdragen aan de veiligheid van de basisschoolleerlingen in
onze omgeving.
Ik hoop dat u deze informatie wilt delen. Wilt u aanvullende informatie of heeft u vragen,
dan hoor ik het natuurlijk graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur EZ&PC, Esther Landman

