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26- 05 - 2021 
 
Agenda 
 

03-06  Nationale TSO-dag 

 19.30 uur OP 

11-06 Hele dag Kinderen vrij 

14-06 Hele dag Kinderen vrij 

15-06 Hele dag Studiedag – kinderen vrij  

18-06  Tweede rapport 

23-06  Driehoeksgesprekken 

24-06 19.30 uur OR 

29-06  Driehoeksgesprekken 

 

Schoolreisje 

 

In onze jaarplanning staat op 9 juli het schoolreisje gepland. Gezien alle maatregelen rondom 

Corona, en ook de onzekerheid over het verloop hiervan, hebben wij ervoor gekozen het 

schoolreisje op te schuiven naar volgend schooljaar. Groep 7/8 gaat bij wijze van uitzondering dit 

jaar ook mee, gezien de invloed van Corona op de afgelopen twee schooljaren. 

In de jaarplanning voor het volgende schooljaar vindt u de definitieve datum. We zoeken naar een 

passend moment aan het begin van het schooljaar. 

 

De biebbus 

De biebbus gaat weer rijden. Dat vinden we allemaal erg fijn. We zijn wel op zoek naar een ouder of 

misschien wel grootouder die wekelijks op donderdag een klein uurtje vrij wil maken om kinderen 

vanuit school naar de bus te begeleiden, die helpt met het zoeken en mogelijk scannen van de 

boeken en de kinderen daarna weer naar de stamgroep brengt. De biebbus staat om half 10 op de 

parkeerplaats bij school en gaat om 10.00 uur naar de volgende locatie.  

Heeft u op donderdag van 09.15 uur tot 10.15 uur tijd? Of heeft iemand in uw omgeving tijd? Wij 

zouden het heel fijn vinden als alle kinderen die dat willen weer onder begeleiding naar de biebbus 

zouden kunnen. Voor nadere informatie of opgeven kunt u een berichtje sturen naar juf Renate: 

directie.kp@skovv.nl.  
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Bijdrage ouderraad en TSO 

Uit de administratie van de ouderraad en de tussenschoolse opvang is gebleken dat nog niet 

iedereen de ouderbijdrage of de bijdrage voor de tussenschoolse opvang heeft voldaan. Namens 

de ouderraad en de TSO vraag ik u dit alsnog te doen.  

 

Van Janneke uit de Supersterren 

Hallo allemaal, 
 

Ik ben Janneke Wassink en ik voetbal bij DTS Ede tussen de jongens in de JO11-1. Zoals jullie 

misschien wel weten ben ik dol op voetbal, ik zit bij de ISR Girls Academy in Zwolle en daarnaast 

train ik bij E.A. Academy. 

Ik heb ook mijn eigen YouTubekanaal Janneke_voetbalt waar ik elke donderdag om 15.00 uur een 

nieuwe voetbalvideo plaats. 
 

Maar niet iedereen kan zo makkelijk voetballen in een goede omgeving. Daarom ga ik de strijd aan 

voor meiden in Brazilië en Nicaragua! Ik heb me ingeschreven bij Team La League en probeer 

zoveel mogelijk geld in te zamelen. 

Team La League is hét voetbalevent waar meisjes en jongens samen met profvoetbalsters uit de 

Pure Energie Eredivisie Vrouwen een balletje trappen én geld ophalen voor meidenvoetbalprojecten 

in Brazilië en Nicaragua. 

Met Team La League willen we zoveel mogelijk meiden laten voetballen, want voetbal maakt 

meisjes sterk! Niet alleen in Nederland, maar ook in Latijns-Amerika waar voetbal helpt om 

ongelijkheid tussen meisjes en jongens tegen te gaan. 

Iedereen die meedoet aan Team La League en minimaal 50 euro heeft ingezameld, mag meedoen 

aan de Finals. Elke club uit de eredivisie voor vrouwen heeft dit jaar haar eigen Finals op 6 juni. 

Tijdens deze finaledag kunnen meisjes – en dit jaar voor het eerst ook jongens – voetballen met de 

speelsters uit de eredivisie, clinics volgen en hun voetbalskills tonen! Ik doe mee bij Team 

Heerenveen. 

Meidenvoetbal draagt naast beweging en plezier ook bij aan de eigenwaarde, kracht en het 

zelfvertrouwen van meiden. Ik kan en mag als meisje voetballen, laat elk meisje in de wereld 

voetballen. Want voetbal maakt meisjes sterk! 

Om geld in te zamelen ben ik een stickeractie gestart, in de coronatijd is het lastig om geld op te 

halen, maar ik heb tot nu toe toch al 727 euro ingezameld en wil proberen om aan de 1000 euro te 

komen. Doneren kan al vanaf 2 euro, 

Vind je het nou ook leuk om iets te doneren dan kan dit via mijn pagina bij La League. Dit is 

www.teamlaleague.nl/actie/janneke-wassink 
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La League is een initiatief van Plan International Nederland, in samenwerking met de Johan Cruyff 

Foundation en Women Win. Samen maken ze meiden wereldwijd sterker middels voetbal en 

voorkomen ze tienerzwangerschappen en kindhuwelijken in Brazilië en Nicaragua. 
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