
 

 

 

 

 

 

  

Sport 
Nieuwsbrief 

NIEUWS 
 
De inschrijfformulieren van de Schakel4daagse en schoolsport zwemmen zijn inmiddels de deur uit.  
 
Schoolsport wedstrijdzwemmen is voor kinderen geboren in 2011 en jonger. 
Het evenement houdt in: 2x het water in; 25m borstcrawl, 25m schoolslag en zwemdiploma A is verplicht. 
Dit vindt plaats op 5 en 6 maart tussen 7.30 en 12.00 uur.  
Ook is er een training (niet verplicht) op 26 februari tussen 15.00 en 17.00. 
Per categorie zijn er 10 plaatsen (2013 en jonger- jongens, 2013 en jonger- meisjes, 2011 en 2012- jongens, 
2011 en 2012-meisjes). Inschrijven kan door de volgende informatie te sturen naar: 
valeriespeelmans@bsaruba.com,  naam, geboortedatum, AZV nummer en telefoon nummer. 
 
 
De Schakel4daagse vindt plaats op dinsdag 15, woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2022  
tussen 16.00 en 19.00 uur.  
U kunt uw kind inschrijven voor de wandelroute van 1 km, 2 ½ km of 5 km (vanaf groep 4). De kinderen 
lopen onder eigen begeleiding, 4 dagen een andere route met dezelfde afstand. Om een medaille te kunnen 
verdienen moet uw kind minimaal drie dagen meegelopen hebben.  
De medailles worden vrijdag uitgedeeld tijdens het eindevenement.  
Inschrijven kan door een email te sturen naar valeriespeelmans@bsaruba.com met de informatie die op de 
4e pagina van deze nieuwsbrief te vinden is (inschrijfformulier). 
 
Bekijk ons promofilmpje!:   En ons 1e journaal: 
https://youtu.be/d6s75F4Aigk    https://youtu.be/M1oeTP23oaI  
 
Er zal wekelijks een journaal gemaakt worden, tijdens het evenement dagelijks, waarin we tips en weetjes 
over de 4daagse zullen vertellen wat op klasbord geplaatst wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTWEETJE 
 
Wist je dat de winterspelen 17 dagen duren met 15 sporten en wel 102 onderdelen? 
Voor het eerst zijn er meer dan 100 gouden medailles te verdienen. Er zijn 6 nieuwe onderdelen, zoals de 
massastart bij schaatsen en Snowboard Big Air, waarbij freestyle tricks gedaan worden. 

GYMLES 
Groep 5 t/m 8 kregen vorige week eindelijk na heel vaak vragen een keer bankenvoetbal!  

5 teams, 4 banken en als er gescoord werd mocht het team dat langs de kant stond er weer in.  
Vandaag hebben webBasketbal en hockey gehad met uitleg over de regels, wat oefeningen en natuurlijk 

afgesloten met partijtjes.  
 

De onderbouw kreeg deze week een parcours met klimmen en kleuren sorteren, trampoline springen 
(streksprong, halve draai, hele draai) en in het laatste vak een voetbalparcours met o.a. slalom, het paadje 

volgen gemaakt van touwen en scoren!  
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SPORTHELD van de maand 
Silah uit groep 4/5 is op 12 februari derde 

geworden met de Tribike Tweedaagse!  

SPORTHELDEN van de maand 
Ook Joek, Morris, Ciaran en Yalexis hebben ook meegedaan                      

aan de Tribike Tweedaagse!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft uw zoon of dochter ook een sportprestatie geleverd?  
Stuur dan uw foto naar valeriespeelmans@bsaruba.com  
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Sportkalender  
 
Schoolsport zwemmen   
5 & 6 maart 
Kinderen geboren in 2010 en jonger. 
Zwemdiploma A vereist! 
Uiterlijke inschrijfdatum: 22 februari  
 
Schakel4daagse 
15 t/m 18 Maart 
Uiterlijke inschrijfdatum: 25 februari 
 
Schoolsport beachtennis 
Vanaf groep 6  
Uiterlijke inschrijfdatum 25 april 
 
Koningsspelen 
26 april  
 
Schoolsport Kids run 
Vanaf groep 3  
Uiterlijke inschrijfdatum 17 juni  
 
 
 
 
 

Sportclub van de maand 
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Schakel4daagse 2022 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
In de week van 15 maart organiseren wij de Schakel4daagse. Het thema is: De dag van de vlag. U kunt 
uw kind inschrijven voor de wandelroute van 1, 2½ of 5 km (5 km vanaf groep 4). De kinderen lopen, 
met hun eigen begeleider,  
4 dagen een andere route met dezelfde afstand. Het evenement duurt vier dagen. Om een medaille te 
kunnen verdienen moet uw kind minimaal 3 dagen dezelfde afstand wandelen.  
De medailles worden vrijdag uitgedeeld tijdens het eindevenement.  
 
Om te kunnen starten en finishen moet er een stempel op de stempelkaart gezet worden. Voor de start 
kan dit tussen 16.00 en 17.00 en om te finishen vanaf 17.00 op onderstaande data en locatie. De 
startlocatie is tevens ook de finish.  
 
Dinsdag 15 maart  Coco Loco Beach bar (Eagle Beach speeltuin)    Start tussen 
16.00 en 17.00 
Woensdag 16 maart  Alto Vista Kapel       Start tussen 
16.00 en 17.00 
Donderdag 17 maart  Fisherman’s hut’s Kite&Windsurf, Noord (naast Ritz Carlton) Start tussen 
16.00 en 17.00 
Vrijdag 18 maart Coco Loco Beach bar (Eagle Beach speeltuin)   Start tussen 
16.00 en 17.00 
 
De routes worden uitgedeeld bij de stempelpost. De route wordt ook aangegeven door afzetlint en 

wegwijsbordjes. Voor 1 km volgt u de rode lintjes/bordjes, voor 2½ km volgt u de gele lintjes/bordjes 
en voor 5 km volgt u de blauwe lintjes/bordjes. 
Kinderen lopen onder begeleiding van een ouder en /of begeleider (16+). Maximaal 3 kinderen per 
begeleider. Bij overleg en toestemming van ouders mogen kinderen van groep 7 en 8 zelf lopen. Prikichi 
mag eventueel meedoen met kinderwagen.  
Er worden geen bekers of flesjes uitgedeeld dus geef uw kind een eigen fles/bidon mee en evt. een 
snack.  
 
U kunt uw zoon of dochter tot 25 februari inschrijven om mee te doen aan de Schakel4daagse 2022 
(wandel vierdaagse). 
Als uw kind ingeschreven staat krijgt u een email ter bevestiging.  
 
Om digitaal in te schrijven of voor vragen, mail gerust naar valeriespeelmans@bsaruba.com  
 
Met sportieve  wandelgroetjes, 
Danique, Anouk en Valerie  
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Inschrijvingsformulier Schakel4daagse 2022 Prikichi t/m groep 8, 15-18 Maart 
Naam:______________________________ Leeftijd:____________________ 
Groep:______________________________ Afstand: 1km   /   2,5km   /   5km  
 
Naam begeleider_________________________________________________ 
Telefoonnummer ouder/begeleider__________________________________ 
 
Email adres ouder:________________________________________________ 
Toestemming zonder begeleiding (gr 7 & 8)  Ja/nee  
 
   Handtekening ouder/begeleider:_____________________ 

 

 

 

 

 

 


