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Sport en Cultuurfair
Sport en spel tijdens de Sport- &
CultuurFair op 13 september
Op zondag 13 september 2020 vindt de
10de editie van de Sport- & CultuurFair
Haarlemmermeer plaats. Het sport- en
spelfestijn bij de Toolenburgerplas voldoet
aan alle richtlijnen van het RIVM rondom
corona. Kom langs en beleef een gezellige
dag vol sport, spel en cultuur. De toegang is gratis.
Normaal gesproken is de SportFair in juni, maar vanwege COVID-19 dit jaar in september.
Haarlemmermeerse verenigingen organiseren allerlei activiteiten en laten de bezoekers
kennis maken met het ruime aanbod in de gemeente. Daarnaast zijn er twee podia met
mooie optredens van muziek, dans en sport. Voor de jongste bezoekers is er een speciaal
kinderprogramma met een zeskamp in samenwerking met Stichting Kinderopvang
Haarlemmermeer. Ook Jeugdland opent op 13 september haar deuren.
Smoothiefietsen en Archery Tag
Zoals elkaar jaar is ook Team Sportservice Haarlemmermeer aanwezig. Dit lokale
sportloket informeert, adviseert en begeleidt inwoners op sport- en beweeggebied. Tijdens
de Sport- & CultuurFair organiseren ze Archery Tag, geven ze gratis beweegadvies en
kan je zelf je smoothie blenden op de smoothiefiets. Ontdekken – beleven – meedoen
Kom op zondag 13 september 2020 naar de Toolenburgerplas in Hoofddorp. De deuren
openen om 11.00 uur. Ga naar www.sportfair.nl voor het gehele programma en de
deelnemende verenigingen te bekijken. De toegang is gratis.

1,5 meter geldt ook op het schoolplein
Het halen en brengen van leerlingen gaat redelijk
goed. Veel ouders houden zich aan de 1,5 meter.
Maar helaas nog niet iedereen. Het is echt
belangrijk dat u zich allemaal houdt aan de 1,5
meter afstand tussen volwassenen.
Daarnaast vragen wij u dit ook door te geven aan
opa’s en oma’s die kinderen komen halen en
brengen. Zij ontvangen onze nieuwsbrief niet. Wilt
u hen tevens vragen om op het schoolplein achter
het lint of de gele lijn te blijven.
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we Corona de baas blijven.

Wat als de leerkracht ziek is of in afwachting is van een test(uitslag)?
Een aantal collega’s heeft zich de afgelopen weken laten testen. Gelukkig is er bij
niemand Corona geconstateerd. Het is echter wel zo dat deze collega dan enkele dagen
niet kan werken zolang de uitslag niet bekend is. Tot nu toe kunnen wij telkens vervanging
regelen.
Maar de herfst en de winter moeten nog beginnen en dan kunnen de problemen groter
worden.
Wij kunnen dan niet meer garanderen dat er altijd vervanging mogelijk is. In die gevallen
zullen we groepen naar huis moeten sturen. Ik laat u dat nu vast weten zodat u alvast kunt
nadenken over hoe u het thuis gaat organiseren.
Ik hoop van harte dat het niet nodig is maar het zijn vreemde tijden.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur
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Sports and Culture Fair
Sports and games during the Sports & Culture Fair on September 13
The 10th edition of the Sport- & CultuurFair
Haarlemmermeer will take place on
Sunday 13 September 2020. The sports
and games festival at the Toolenburgerplas
meets all the guidelines of the RIVM
regarding corona. Come by and experience
a pleasant day full of sports, games and
culture. Entrance is free.
Normally the SportFair is in June, but due to COVID-19 in September this year.
Haarlemmermeer associations organize all kinds of activities and introduce visitors to the
wide range in the municipality. There are also two stages with beautiful performances of
music, dance and sports. For the youngest visitors there is a special children's program
with a hexathlon in collaboration with Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Jeugdland
will also open its doors on September 13.
Smoothie Bikes and Archery Tag
As each year, Team Sportservice Haarlemmermeer is also present. This local sports
counter informs, advises and guides residents in sports and exercise. During the Sport- &
CultuurFair they organize Archery Tag, give free exercise advice and you can blend your
smoothie yourself on the smoothie bike. Discover - experience - participate
Come to the Toolenburgerplas in Hoofddorp on Sunday 13 September 2020. The doors
open at 11am. Go to www.sportfair.nl to view the entire program and the participating
associations. Entrance is free.

1.5 meters also applies to the schoolyard

The collection and delivery of students is going
reasonably well. Many parents adhere to the 1.5
meters. But unfortunately not everyone. It is really
important that you all adhere to the 1.5 meter
distance between adults.
We also ask you to pass this on to grandpas and
grandmas who come to pick up and bring children.
They do not receive our newsletter. Please also
ask them to stay behind the ribbon or the yellow
line in the schoolyard.
Only together can we ensure that we stay on top of Corona.

What if the teacher is ill or awaiting a test (result)?
A number of colleagues have had themselves tested in recent weeks. Fortunately, no one
has been diagnosed with Corona. However, it is true that this colleague cannot work for a
few days as long as the result is not known. Until now we can always arrange
replacement.
In those cases we will have to send groups home. I will let you know now so that you can
start thinking about how you are going to organize it at home.
I sincerely hope it is not necessary but these are strange times.
Sincerely,
Antoine Peters, principal

