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Koningsspelen 2018

Wat hebben we een prachtige dag gehad op 20 april. Een zonovergoten vrijdag met een
oranjegekleurde Wizard.
Na een spetterende opening heeft elke klas een eigen ochtendprogramma afgewerkt.
De groepen 1&2 konden al lekker buiten aan de slag. Deze geluksvogels hadden nog een
aangename temperatuur!
De bikkels van de groepen 3 t/m 8 moesten 's middags buffelen in tropische temperaturen.
Maar ja, als je kan kiezen tussen werken in de klas of op het sportveld staan was (voor de
meesten) de keuze snel gemaakt. Het enthousiasme straalde er bij de kinderen vanaf,
prachtig om te zien.
We willen alle ouders die zich op een of andere wijze hebben ingezet bij deze dag van
harte bedanken!

Deelnemende sportverenigingen Koningsspelen 2018
Vrijdag 20 april hebben we meegedaan aan de Koningsspelen. In dit bericht willen wij graag
de deelnemende sportverenigingen in het zonnetje zetten. Deze verenigingen die de clinics
verzorgden voor de groepen 5 t/m 8 doen dit op vrijwillige basis. Zonder het enthousiasme
en de behulpzaamheid van de deze mensen zouden we het middagprogramma niet rond
krijgen. We hopen dat de kinderen enthousiast zijn thuis gekomen!

De sportverenigingen die een clinic verzorgden zijn:
Handbalvereniging Schalkhaar http://www.svschalkhaar.nl/handbal/lid-worden-svs-handbal
Honkbalvereniging The Eagles http://hsveagles.nl
Basketbalvereniging Isala https://bvisala.nl/
Tennisclub Colmschate https://www.tccolmschate.nl
Fitland www.fitland.nl/fitnesscentra/fitness-deventer
Salland Cricket Club www.sallandcc.nl
Korfbalvereniging Devinco www.devinco.nl
Tafeltennisvereniging Swift https://www.ttvswift.nl
Deventer Kanovereniging www.deventerkanovereniging.nl
Deventer Hockeyvereniging www.deventerhockey.nl
Sportschool Drachman www.sportschooldrachman.nl
Alle verenigingen enorm bedankt voor jullie inzet!

Avondvierdaagse
Beste deelnemers!
Dit jaar hebben zich 377 lopers aangemeld en we zijn erg blij dat het enthousiasme om mee
te lopen met de Avondvierdaagse onverminderd groot is.
Vorige week zijn de badges uitgedeeld in de klassen en direct na de meivakantie begint de
74e Avondvierdaagse.
Onderstaand nogmaals de data met de adressen. Probeer zo veel mogelijk met de fiets te
komen omdat het vaak druk is met parkeren.
Maandag 14 mei: Speeltuinvereniging "De Driehoek", Rielerweg 110, 7416 ZJ Deventer
Dinsdag 15 mei: Koninklijke UD, 't Schootsveld, David Wijnveldtweg 4, 7425 AC Colmschate
Woensdag 16 mei: Clubhuis FC RDC, Bredenhorst 183, 7414 HE Deventer Donderdag 17
mei: Buurt- en speeltuinvereniging "Wijk 16", Zutphenselaan 18, 7411 AC Deventer
Als er vragen zijn kunnen jullie ons bereiken via e-mailadres a4d.wizard@hotmail.com Hou
ook de facebookpagina in de gaten voor updates: https://nl-nl.facebook.com/A4Ddewizard
We wensen iedereen heel veel plezier!

Belangrijke data
Meivakantie vr. 27-04 t/m vr. 11-05
Schoolvoetbal ma. 30-04 en di. 01-05
Avondvierdaagse ma. 14-05 t/m do. 17-05
Sportdag groepen 7 en 8 op do. 17-05
2e Pinksterdag ma. 21-05
Studiedag di. 22-05
Schoolreis gr. 5 ma. 28-05
Schoolreis gr. 4 di. 29-05

Namens het team van de Wizard wensen we iedereen een fijne meivakantie toe!

