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Gymkleren 

Beste ouders, denk goed samen met jullie kinderen aan de gymkleren. Tot nu toe heeft Roan het geaccepteerd en 

de kinderen, die geen kleren/schoenen hadden, mee laten gymmen. Na de herfstvakantie zullen we hier strenger 

mee omgaan. Het is ook niet fijn om in je gewone kleren en op blote voeten te gymmen. Kinderen zullen dan op de 

bank moeten zitten. Fijn als iedereen er dus aan denkt.  

 

Gevonden voorwerpen 

Het zou fijn zijn als in de kleren van jullie kinderen (vooral jassen, vesten en gymspullen), de naam van jullie kind 

staat. Er gaan bijna 3 vuilniszakken gevonden voorwerpen per themaperiode naar een goed doel. Dit omdat ik niet 

weet van wie de spullen zijn.  

Als er een naam in staat kunnen wij ervoor zorgen dat de kinderen de spullen terugkrijgen.  

 

Schaaklessen op de Willibrord 

Schaken is leuk en gezond! Schaken is niet alleen een spannend spel, waar uw 

kind een heel leven plezier aan kan beleven, maar heeft veel voordelen voor de 

ontwikkeling van uw kind. Het ondersteunt concentratievermogen, verbetert 

geheugen en stimuleert strategisch na te denken voor te doen. Kortom, naast 

heel veel plezier, heeft uw kind er ook de rest van zijn of haar leven profijt van. 

 

In de cursus die Aan Zet aanbiedt, leert een van onze schaakdocenten uw kind 

de beginselen van schaken. Deze lessen bestaan uit theorie, schaakpuzzels, schaakspelletjes en partijtjes, waarbij 

spelenderwijs het schaakspel aan uw kind wordt geleerd. Aan het eind van deze cursus, kan uw kind een leuk partij-

tje schaken. 

 

Deze cursus kan prima gevolgd worden door kinderen die nog geen enkele schaakervaring hebben. Als uw kind al 

schaakervaring heeft, dan zorgt de schaakdocent voor een begeleiding op (hoger) niveau. Zo wordt er verzekerd 

dat er voor elk niveau, van beginnende tot gevorderde schaker, de mogelijkheid bestaat om het plezier van de 64 

velden te leren kennen. 

 

Bij minimaal 8 leerlingen kunnen we starten op 1 november. Direct na de herfstvakantie en studieweek dus. 

De kinderen kunnen een kleine snack/drinken meenemen voor half 3. Als er kinderen zijn die op de Willibrord bij 

Partou zitten, kunnen die na afloop daarheen gebracht worden.   

 

Geïnteresseerd? Geef je kind snel op! 

Wanneer:  Dinsdag direct na schooltijd. 

Start:  1 november, tot aan de Kerstvakantie 

Opgeven:  Dit kan bij Gerben: schaaklessen.amsterdam@gmail.com 

Tijd:  Half 3 tot kwart voor 4. 

Prijs:  € 45,- voor 7 lessen, werkboeken zijn inbegrepen. Vaste prijs, ook bij het missen van een les.  

Leeftijd:  Van 7 tot en met 12 jaar. 


