Beste leerling van het vijfde jaar
Beste ouders

2016-09-12

Op dinsdag 27 september 2016 organiseren we de sportdag voor onze vijfdejaars. Op deze
dag wordt er een triatlon georganiseerd met lopen, zwemmen en fietsen in klasverband. De
loopproef gaat door op de atletiekpiste van Veurne en de zwemproef in het stedelijk
zwembad. Voor de fietsopdrachten worden de buitengemeenten van Veurne opgezocht.
Hieronder vindt u de afspraken i.v.m. de sportdag.
• Iedereen wordt om 08.45 u. met de fiets op de speelplaats van blok A verwacht.
• Het einde van de sportdag is voorzien om 15.30 u.
• De verplaatsingen met de fiets gebeuren samen met de begeleidende leraren.
• Voor de sportdag dragen de leerlingen enkel bij voor het zwemmen. Daarvoor wordt
op het zwemabonnement één zwembeurt aangeduid.
• Lunchpakket en drank worden van thuis meegebracht. Zorg voor gezonde energierijke
tussendoortjes (vb. bananen, droge vruchten, nootjes …).
• Tijdens de middagpauze op school kunnen de leerlingen in klasverband met de
meegebrachte gezelschapsspelen spelen.
• Voor de loopproef breng je loopschoenen en sportkledij mee.
• Voor de zwemproef breng je je zwemgerei en een handdoek mee.
• Voor de fietsproef zorg je voor een veilige fiets. Een fietshelm verhoogt de veiligheid.
• Bij minder goed weer zorg je ervoor dat je regenkledij meehebt. Breng ook een
volledige set reservekledij en een extra handdoek mee. Zo kun je na een regenbui
droog terug de baan op.
• Tijdens de sportdag geldt het schoolreglement.
Indien het weer na de middagpauze onmogelijk blijkt om de fietsproef te volbrengen, dan
wordt een vervangprogramma georganiseerd (sportquiz en groepsspel met denk-, doe- en
behendigheidsopdrachten). De sportdag voor de vijfdejaars eindigt dan niet om 15.30 u., maar
om 15.00 u.
We duimen alvast voor mooi weer en een sportieve dag.
Met vriendelijke groeten
Els Balloey, Astrid Lambrecht en Greet Lippens
Leraren LO vijfdejaars

