
Rijrooster Gym schooljaar 2019-2020 
 

Datum      

20 september Nies (4) Van der Pol (3) C. ter Wijlen (3) Olsman (3) 

27 september Heerkes (4) R. ter Wijlen (4) Jaspers (2) Fuchten (3) 

4 oktober  Breukelman (4) Van der Vaart 
(4) 

Schonewille (3) Schuldink (3) 

11 oktober Ahuis (4) G. ter Wijlen (3) Kleinjan  Van der Pol 

1 november Heerkes (4) Schonewille (3) C. ter Wijlen (3) Fuchten (3) 

8 november Breukelman (4)  R. ter Wijlen (4) Jaspers (2) Schuldink (3) 

15 november Nies (4) Van der Vaart 
(4) 

G. ter Wijlen (3) Kleinjan (3) 

22 november Van der Pol (3) Ahuis (4) C. ter Wijlen (3) Fuchten (3) 

29 november R. ter Wijlen (4) Olsman (3) Schuldink (3) Schonewille 
(3) 

6 december Breukelman (4) Jaspers (2) Van der Vaart 
(4) 

G. ter Wijlen 
(3) 

13 december Nies (4) Kleinjan (3) Van der Pol (3) C. ter Wijlen 
(3) 

10 januari Nies (4) Ahuis (4) Jaspers (2) Olsman (3) 

17 januari Heerkes (4) Fuchten (3) Kleinjan (3) Schuldink (3) 

24 januari Van der Vaart 
(4) 

G. ter Wijlen (3) Van der Pol (3) C. ter Wijlen 
(3) 

31 januari Breukelman (4) R. ter Wijlen (4) Jaspers (2) Schonewille 
(3) 

7 februari Nies (4) Fuchten (3) Schuldink (3) Olsman (3) 

14 februari Heerkes (4) G. ter Wijlen (3) Van der Pol (3) C. ter Wijlen 
(3) 

28 februari Ahuis (4) R. ter Wijlen (4) Jaspers (2) Kleinjan (3) 

6 maart Nies (4) Schonewille (3) Fuchten (3) Olsman (3) 

13 maart Breukelman (4)  Schuldink (3) G. ter Wijlen (3) Van der Pol (3) 

20 maart Heerkes (4) v.d. Vaart (4) Jaspers (2) C. ter Wijlen 
(3) 

27 maart R. ter Wijlen (4) Kleinjan (3) Ahuis (4) Fuchten (3) 

3 april Nies (4) Olsman (3) Schuldink (3) G. t. Wijlen (3) 

17 april Breukelman (4)  Van der Pol (3) Heerkes (4) Jaspers (2) 

24 april v.d. Vaart (4) Ahuis (4) Kleinjan (3) Schonewile (3) 

8 mei R. ter Wijlen (4) Fuchten (3) Olsman (3) Schuldink (3) 

15 mei Breukelman (4) G. ter Wijlen (3) Heerkes (4) Jaspers (2) 

29 mei Nies (4) Van der Pol (3) C. ter Wijlen (3) Kleinjan (3) 

5 juni R. ter Wijlen (4) Schonewille (3) Fuchten (3) Olsman (3) 

12 juni Ahuis (4) Schuldink (3) G. te Wijlen (3) Heerkes (4) 

19 juni Breukelman (4)  Jaspers (2) Van der Pol (3) R. ter Wijlen 

 
 
 



Beste ouders, 
 
Bij deze het gymrooster voor het komende schooljaar. Wat fijn dat u allemaal kunt rijden, 
daardoor kunnen de kinderen lekker gymmen in de gymzaal in Beerzerveld! 
We vertrekken elke vrijdagmiddag om 12.55 uur vanaf school naar de gymzaal. Om 13.55 
vertrekken we weer van de gymzaal terug naar school.  
Natuurlijk gymmen we in de zomerperiode bij mooi weer zoveel mogelijk ook buiten op het 
plein. Wanneer u twijfelt of u moet rijden, neemt u dan gerust even contact met mij op. Op 
de vrijdagochtend loop ik altijd op het plein en verder ben ik telefonisch te bereiken via het 
nummer van school (0523 251788). 
Mocht u niet kunnen rijden, wilt u dan zelf zoveel mogelijk ruilen met andere ouders? Lukt 
dit echt niet, benadert u mij dan tijdig, dan probeer ik wat anders te regelen. 
Let u op de veiligheid van de kinderen bij het vervoer van en naar de gymzaal? Dat betekent: 
alle kinderen in de veiligheidsgordel en indien nodig (bij kinderen kleiner dan 1.35 m) op een 
stoelverhoger.  
We hopen op een fijn gymjaar! 
 
Sandra Kempenaar 
 


