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Laatste Nieuws 

 
MOTION GROEIT!  

Met trots kunnen wij melden dat wij op het 
moment van schrijven 90 aanmeldingen 
hebben voor klas 1. Hier zijn wij heel blij mee 
en razend enthousiast over!  
 
Een groeiend aantal leerlingen heeft ertoe 
geleid dat wij een 5e klas moesten 
formeren. Bij het samenstellen zijn veel 
onderwijskundige redenen van invloed. 
Ook de keuze bewegen, voetbal en dans 
heeft een rol 
gespeeld. Tot slot 
nog een passend 
rooster. Een flinke 
opgave, maar wij 
zijn eruit gekomen. 
 

Deze groei heeft voor 
ons ook op andere 
fronten gevolgen 
gehad. Zo hebben wij 
nieuw personeel 

gevonden en heeft het gebouw her en der 
de nodige aanpassingen ondergaan. Al 
met al zitten wij niet stil! 
 

 
KENNISMAKEN  

Woensdag 15 juni was het dan zo ver. De 
nieuwe eerstejaars konden kennismaken 
met hun nieuwe klasgenoten en mentor. 
Wat leuk om deze nieuwe aanwas van onze 
school te mogen verwelkomen. 
Zenuwachtige gezichten van zowel ouders 
als kinderen betraden die dag onze school. 
Wie zijn mijn klasgenoten? Waar is dat 
lokaal? Wie is die mentor 
eigenlijk? Als afsluiting 
nog even flink bewegen, 
dansen of voetballen.  
Altijd weer vol indrukken 
zo’n eerste dag, maar 
wat leuk om die nieuwe 
gezichten te zien. Nu op 
naar volgend schooljaar!  

 
ALLES INGELEVERD? 

REMINDER: heeft iedereen tijdens de 
kennismaking alle formulieren ingeleverd? 
Het iPad protocol, gegevens voor het 
kamp en het toestemmingsformulier PO-
VO. Vergeten? Graag zo spoedig mogelijk 
afgeven op school. Bedankt! 
 

 
MOTION ZOMERTIPS 

Bijna zomervakantie. Tijd om te relaxen, 
maar helemaal stilzitten is natuurlijk geen 
optie voor de echte MOTION toppers. Hier 
enkele tips om fit terug te keren: 
 
1: Zorg voor een goed dag- en nachtritme. 
Slaap tussen de 8 tot 10 uur per dag. 
2: Eet gezond en beweeg regelmatig. 
3: Vul jouw dag met leuke (sportieve) 
bezigheden. Wandel een stukje, trap een 
balletje, ga eens zwemmen, lees een boek, 
speel een spelletje of een 
game, hang even lekker 
onderuit en kijk TV, zoek je 
vrienden op, help eens in de 
keuken, geef papa of mama 
een ontbijt op bed, bak een 
taart, bezoek opa en oma, 
laat de hond uit, verschoon het konijn of 
verwissel de luier van jouw jongere broertje 
of zusje, was de auto, ga naar het strand, 
speel beachvolleybal, ruim jouw kamer op, 
haal schoolspullen en boven alles wees 
aardig voor elkaar.  
4: Maak vooral plezier en neem dat gevoel 
mee naar het nieuwe schooljaar! 
_____________________________ 

 
FIJNE VAKANTIE EN TOT SNEL! 

Geniet van de vakantie, want voor je het 
weet is het nieuwe schooljaar begonnen. 
Kan je echt niet wachten? Kijk dan nog een 
keer naar onze MOTION Promo 2022. 
_____________________________ 
 
 
 

Liever geen nieuwsbrief ontvangen? Graag een antwoord op deze mail met als bericht: ‘uitschrijven’. 

https://youtu.be/kQXhAI6zytU
https://www.facebook.com/motionbeweegcollege
https://www.instagram.com/motionbeweegcollege/

