Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van cbs Johan Friso

Betreft: sporttenues

Beste ouders,
Ieder schooljaar doen veel leerlingen van de Friso mee aan diverse sporttoernooien. Elke
leerling die namens cbs Johan Friso meedoet aan een schoolsporttoernooi, dient een eigen
tenue te dragen, zonder schooltenue kan uw zoon of dochter helaas niet meedoen aan een
schoolsporttoernooi. Dit sporttenue van cbs Johan Friso (wit shirt + blauw broekje) is alleen
te verkrijgen via de sportcommissie, op de daarvoor aangegeven dagen en tijden. U wordt
hiervan op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief van de school. Deze data zullen zoveel
mogelijk worden afgestemd op de data van de toernooien.
Bij het ophalen van het tenue betaalt u (contant) een borgsom van € 25,00 (zonder betaling
kan het tenue helaas niet worden meegegeven). U kunt het tenue daarna gewoon thuis
houden. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat een tenue te klein is geworden, of beter
gezegd, als uw kind te groot is geworden, kan het tenue worden omgeruild voor een grotere
maat.
U houdt het tenue van uw zoon of dochter in eigen bezit totdat uw kind van school gaat. Op
dat moment kan het tenue weer worden ingeleverd en krijgt u de borgsom van € 25,00
geheel retour. Mocht er een shirt of broekje kwijtraken of door schade niet meer bruikbaar
zijn, dan zullen de kosten ervoor met u worden verrekend: een shirt kost € 15,00, een
broekje kost € 10,00. U bent dus als ouder eindverantwoordelijk voor het tenue van uw kind.
Let op: het is niet de bedoeling dat de leerlingen dit tenue gaan gebruiken voor de
gymlessen van school; het tenue is uitsluitend bestemd voor gebruik tijdens de
schoolsporttoernooien. Mocht uw zoon of dochter niet meedoen aan één van de
schoolsporttoernooien, dan hoeft u dus ook geen tenue aan te schaffen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
namens Sportcommissie Johan Friso,
Enrico Vastenhout
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