
Schoolkorfbaltoernooi 2019 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Het schoolkorfbaltoernooi komt er weer aan! Dit jaar in mei i.p.v. juni. Doet uw kind ook mee? ☺ 
 
Datum   Tijd   Groep 
Dinsdag 21 mei: 16.00 – 19.00 uur:  groep 7 en 8  
Woensdag 22 mei: 13.00 – 16.00 uur:  groep 3 en 4 
Woensdag 22 mei: 16.00 – 19.00 uur:  groep 5 en 6 
 
Reservedatum: 
Woensdag 29 mei: reservedatum groep 3 t/m 6 
 
! ! ! Nieuw dit jaar ! ! ! 
Dit schooljaar gaat het inschrijven via de website van Buurtsport Maassluis. Hier vult u het online 
inschrijfformulier in voor uw kind. 
 
Anders dan bij voetbal, is er voor het korfbaltoernooi één inschrijfperiode voor alle groepen. 
Van maandag 11 maart t/m vrijdag 22 maart kan iedereen zich inschrijven. Buiten deze periode is 
het niet meer mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven. 
 
Link naar de website: www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolkorfbal-2019 
 
Inschrijfvoorwaarden: 

- Er wordt gemengd gespeeld, dus jongens en meiden door elkaar. 
- Groep 3 t/m 6 speelt 4 tegen 4. Elk team moet uit minimaal 1 jongen en 1 meisje bestaan. 
- Groep 7 + 8 speelt 8 tegen 8. Elk team moet uit minimaal 2 jongens en 2 meiden bestaan. 
- Er mag gespeeld worden in een hogere groep, andersom niet. 
- Elk team moet verplicht een teambegeleider hebben. Indien u het team van uw 

zoon/dochter wilt begeleiden, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. 
 
Planning: 
Na de inschrijfperiode worden de teams gemaakt door Buurtsport Maassluis en vervolgens 
gecontroleerd door de scholen. Rond 10 april ontvangt u een e-mail met de teamindelingen. Uiterlijk 
dinsdag 14 mei worden de programmaboekjes op de website geplaatst en gemaild naar de ouders en 
teambegeleiders van de kinderen die meedoen. 
 
Open training: 
Op woensdagmiddag 15 mei organiseert CKC Maassluis een open training voor de kinderen uit groep 
3 t/m 6 die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi. Nadere informatie, zoals het tijdstip, volgt later. 
 
Wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen mee zullen doen aan dit leuke, sportieve toernooi! 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.buurtsportmaassluis.nl. 
Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar schoolsporttoernooien@welzijne25.nl. 
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