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Bewegingsonderwijs 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan elke dag naar het speellokaal (inpandig) voor spel of gymnastiek. 
De kleuters gymmen in hemd en onderbroek. Bij goed weer wordt dit vervangen door buitenspel.  
 
De overige groepen gymmen in de sporthal (naast de school) of bij goed weer op de sportvelden 
(naast de school). De gymlessen worden verzorgd door de vakleerkracht. Het gymrooster wordt 
hierna, maar ook aan de start van een nieuw schooljaar vermeld in de nieuwsbrief.  
 
Voor de gymnastieklessen (3 t/m 8) heeft ieder kind een gympakje of een gymbroek en een stevig T-
shirt nodig en eventueel gymschoenen. Wilt u erop toezien dat uw kind bij gym kleding draagt die 
stevig, veilig en niet aanstootgevend is? Wilt u verder de spullen voorzien van naam en meegeven in 
een zak? Dit voorkomt verlies of beschadiging.  
 
Vanaf groep 5 kleden jongens en meisjes zich afzonderlijk van elkaar om (aparte kleedkamers). Vanaf 
groep 6 wordt er ook na het gymmen gedoucht. Hiervoor nemen de kinderen een handdoek mee. Als 
u structureel bezwaar heeft tegen het douchen, dan vragen wij contact op te nemen met de directie 
van de school.  
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Schooljaar 2018-2019

Maandag Groep

09.00 - 09.45 4

09.45 - 10.30 5a

10.30 - 11.15 5c

11.15 - 12.00 5b/6b

12.00 - 12.30 pauze

12.30 - 13.15 3a

13.15 - 14.00 3b

Dinsdag

09.30 - 10.15 6a

10.30 - 11.15 7a

11.15 - 12.00 7b

12.00 - 12.30 pauze

12.30 - 13.15 8b

13.15 - 14.00 8a

Woensdag

11.45 - 12.30 5a

12.30 - 13.15 5c

13.15 - 14.00 5b/6b

Donderdag

09.30 - 10.15 7a

10.30 - 11.15 6a

11.15 - 12.00 4

12.00 - 12.30 pauze

12.30 - 13.15 3b

13.15 - 14.00 3a

Vrijdag

11.45 - 12.30 7b

12.30 - 13.15 8a

13.15 - 14.00 8b

Lesrooster Gym - Vakleerkracht Patrick Beek 


