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Beste, lieve Knoet kinderen en Knoet ouders,
Aanstaande maandag 21 Augustus begint onze eerste Knoetweek en dus ook de 1e schoolweek! Wij
als Knoet team hebben weer zin in een sportief en spetterend schooljaar!! Ten eerste willen we alle
nieuwe Knoet kinderen en Knoet ouders die dit schooljaar nieuw bij ons zijn, van harte welkom
heten! Het is belangrijk dat de eerste week meteen de Knoet sporttassen volledig zijn: sport shirt en
broek + gymschoenen (eventueel een vest of trui voor koude dagen). We willen zo lang mogelijk
buiten blijven sporten, als het weer het toelaat. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we richting de
sporthal van het Pallas Athene college. De kinderen mogen net zoals voorgaande jaren vanaf 17:30
uur opgehaald worden bij Knoet. Gelieve niet eerder, zodat wij ons sport uur volledig kunnen
benutten. Hieronder volgt een overzicht van:
1. rooster van de medewerkers wie wanneer werkt
2. overzicht van stagiaires die het komende jaar bij Knoet stage komen lopen.
3. het sportprogramma

Rooster van Knoet medewerkers
Maandag
Anneke

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Pinguïns
Anneke
Anneke
Jos/Hans
Shireen
Shireen
IJsberen
Hans
Hans
Hans
Jos/Hans
Sanne
Sanne
Sanne
Rendieren
Suzanne
Suzanne
Suzanne
Jos/Hans
Jos
Jos
Lilian van Nes is tot en met de herfstvakantie afwezig. Tot die tijd hebben we super vervanging
kunnen regelen en zijn we erg blij met Sanne Jansen (jullie allemaal wel bekend waarschijnlijk, door
haar vakantie en inval werk bij Knoet).

Overzicht stagiaires ROC Sport en Bewegen(stagedagen zijn nog onder voorbehoud)
Dean van den Brandhof
Casper Kingma
Dorien van Eijnsbergen

Donderdag en vrijdagmiddag
Donderdag en vrijdagmiddag
Maandag en dinsdagmiddag

Sportprogramma tot aan de herfstvakantie
Pinguïns

Maandag
Bootcamp

IJsberen

Softbal

Dinsdag
3 wk Gooien en vangen
3 wk slagbal

Donderdag
3 wk Turnen :balanceren
3 wk Turnen :springen /landen

3 wk kennismakingsspelen
3 wk Kennismakingsspelen
3 wk Atletiek
3 wk handbal
Rendieren Softbal
3 wk stickspelen
3 wk Campingspelen
3 wk Bootcamp
3 wk Atletiek
v Bij zomers weer en kou kunnen we van ons sportprogramma afwijken.

Vrijdag
Vrij
zwemmen
Vrij
zwemmen
Vrij
zwemmen

De periode van het sportprogramma werkt van vakantie tot vakantie, in dit geval tot de
herfstvakantie. Na 3 weken werken we met een vrije sport tussen week. Dan start er weer een reeks
van 3 weken, met als afsluiting de laatste week “apen” kooi.

Met Spetterende groet, Het team van Knoet

