
Werkzaamheden kunstgrasveld: 

 

Zoals u waarschijnlijk al wel heeft gezien, ligt het hoofdveld bij ODIK er al uit. In de komende periode 

wordt het veld een stuk opgeschoven richting de kantine, dit i.v.m. de bouw van de nieuwe hockey 

kantine van MHCB. De werklui houden rekening met SNO en haar kinderen. Lesley onderhoudt 

frequent contact met de projectleider. Mocht u vragen, op-/aanmerkingen hebben omtrent de 

werkzaamheden kunt u te allen tijde bij Lesley terecht.  

 

SNO kan dus tijdelijk geen gebruik maken van het hoofdveld. Uiteraard kunnen we nog wel lekker 

sporten en spelen op de andere velden. De kinderen zijn hiervan al op de hoogte gebracht door ons.  

Voor u als ouders/verzorgers kan het voorkomen dat we het terrein binnenkort vanaf MHCB  moeten 

betreden. Wanneer dit het geval is zullen wij dat tijdig met u communiceren. Houdt u daarom 

facebook en het whiteboard in de kantine goed in de gaten. 

 

 

 

 

Stagiaires: 

 

In het nieuwe schooljaar heeft u tevens een aantal nieuwe gezichten bij ons gezien. Op elke dag 

hebben wij weer een aantal stagiaires lopen.  

Op de maandag lopen Timo en Rik bij ons op de groep. Timo doet een sportopleiding en zelf zit hij op 

korfbal. Rik doet ook een sportopleiding en is woonachtig in Barneveld. Hij voetbalt bij Sdvbarneveld 

in het 2e.  

Op de dinsdag hebben wij Kevin en Dennis op de groep staan. Kevin is woonachtig in hoogland en zit 

daar ook op de plaatselijke voetbalvereniging. Dennis komt uit Barneveld en voetbalt ook bij 

sdvbarneveld. Tevens verzorgt hij ook voetbaltrainingen aan de jonge talenten van sdvbarneveld.   

Op donderdag lopen Kirsten en Luuk op de groep. Kirsten zit op de meerwaarde en loopt tot eind 

maart bij ons. Luuk doet de opleiding sportkunde aan de hogeschool in Arnhem/Nijmegen.  

Op de vrijdag loopt Niels bij ons op de groep. Niels woont in Barneveld en heeft een eigen 

dansschool.  

Als u meer over deze toppers wilt weten, spreek ze gerust eens aan wanneer u ze treft. 

 

 


