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Klasseninformatieavond 
Op 5 september is de jaarlijkse informatieavond. De leerkracht vertelt u dan  over praktische en 
inhoudelijke zaken die betrekking hebben op de groepen waarin uw kind zit. 
In de bijlage bij deze weekbrief vindt u een uitnodiging voor deze avond. 
 

Wij hopen u volgende week allemaal te mogen begroeten op ons openingsfeest. 
er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen en voor u als ouder voldoende gelegenheid om even 
bij te praten over de vakantieperiode.  
Alle kinderen van de Delteyk krijgen een knipkaart voor wat versnaperingen. Ook broertjes en zusjes 
krijgen een knipkaart. De ouders kunnen muntjes voor drinken en eten halen op het openingsfeest. 
Van de gelden die we krijgen uit het openingsfeest gaan we leuke dingen voor de kinderen doen!  
Dus komt allen naar het Delteyk-strand! 
 

 
Alle groepen zijn deze week gecontroleerd en er is geen hoofdluis geconstateerd; 
we zijn het schooljaar goed begonnen!  
 

 

 

 

 

 
 

 
Jeugdsportfonds: alle kinderen moeten kunnen sporten 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook het nieuwe sportseizoen. Veel kinderen 
proberen nu een nieuwe sport uit, maken vriendjes en ontwikkelen zich op deze manier spelenderwijs. 
Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit vanwege de financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen 
is het Jeugdsportfonds in Bunnik actief. Het fonds betaalt de contributie en waar nodig de 
sportattributen voor kinderen en jongeren uit de gemeente Bunnik. Deze kinderen worden aangemeld 
door een intermediair. Dit is een professional die de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan dus een juf 
of meester zijn of een jongerenwerker, jeugdhulpverlener of huisarts.  
 
Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten? Dan komt uw kind 
wellicht in aanmerking om via het Jeugdsportfonds lid te worden van een sportvereniging. Kijk voor de 
voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht. Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij 
de juf of meester van uw kind(eren). “Op deze manier helpen we jaarlijks veel kinderen in de gemeente 
Bunnik”, vertelt coördinator Arianne Niks van het Jeugdsportfonds. “En dat is belangrijk, want een kind 
verdient het om te kunnen sporten met vriendjes en vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich 
op sociaal vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter weten we dat er veel kinderen zijn die onze hulp nodig 
hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.” 

Openingsfeest vrijdag 8 september!!! 

http://www.jeugdsportfonds.nl/utrecht


 

 

 
 
Kijk op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht voor meer informatie. U kunt het Jeugdsportfonds ook 
telefonisch bereiken via 06-20074161 of utrecht@jeugdsportfonds.nl.  
 
Kinderen die liever doen aan culturele activiteiten, zoals dans- of theaterlessen, kunnen terecht bij het 
Jeugdcultuurfonds: www.jeugdculttuurfonds.nl/utrecht.   
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