
 

Betreft: Nieuwsbrief Anna van Buren 

Datum: 14-4-2022 

Agenda 

15-04-2022 Goede vrijdag 

18-04-2022 2e paasdag 

22-04-2022 Koningsspelen (nadere informatie volgt) 

23-04-2022 Start meivakantie 

 

Beste ouders van de Anna van Buren, 
 
Belangrijke informatie koningsspelen 2022 

Op vrijdag 22 april vieren we met de hele school de koningsspelen! 
Een supergezellige en sportieve dag bij AWA Outdoor in Enschede. 
Het is de bedoeling dat u uw zoon/dochter deze dag dus niet naar school brengt maar direct naar 
de locatie van onze sportdag. Ook haalt u uw zoon/dochter op deze locatie om 14:00 op. Omdat we 
een vol programma hebben, kan het zijn dat het iets later wordt dan 14:00. 
Op onderstaand kaartje kunt u zien waar we deze sportdag vieren. 
( in een vorige nieuwsbrief stonden per abuis de Spartavelden genoemd, dit is NIET juist. Kijk goed 
naar de juiste locatie!) 
In verband met de verwachte verkeersdrukte vragen we u om zoveel mogelijk op de fiets te komen. 
Komt u toch met de auto, houd dan in uw tijdsplanning rekening met een eventuele file rondom de 
locatie. 
We willen deze dag graag om 8:30 beginnen met de opening. Het zou fijn zijn als alle kinderen op 
tijd aanwezig zijn. 
Omdat alle groepen de hele dag sportief bezig zullen zijn is sportkleding gewenst en natuurlijk zou 
het erg leuk zijn als de kinderen in feestelijk rood-wit-blauw-oranje gekleed gaan. 
 

Van sporten krijg je trek! 
De ouderraad verzorgt op deze mooie dag de catering. Uw zoon/dochter hoeft geen eten en drinken 
mee te nemen. Er is genoeg eten en drinken voor iedereen voor de gehele dag! 

We kijken erg uit naar deze gezellige dag en zetten hieronder de belangrijke zaken nogmaals voor u 
op een rij; 

• Datum en tijd: 
Vrijdag 22 april 8:30 – 14:00 
 

• Locatie: AWA Outdoor 
Kotkampweg 119 



7531 AS Enschede 
Het zou fijn zijn als jullie zoveel mogelijk op de fiets komen i.v.m. de verkeerssituatie 
 

• Wat neem je mee? 
Sportkleding, rood-wit-blauw-oranje 
Eten en drinken is NIET nodig 

 
 

 
 

Fotograaf gezocht 

Vrijdag 22e april hebben we met de gehele school een mooie sportdag gepland met sportieve, 
uitdagende en leuke activiteiten. Dit wordt natuurlijk een fantastisch feest.  

Is er een (hobby) fotograaf die tijdens deze dag mooie foto's zou willen maken?  

Graag contact opnemen via +31 6 46093626 of wiardhazewinkel@gmail.com 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gertjan Aarnink 
Directeur CBS Anna van Buren  
Enschede 


