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Beste ouders, beste leerlingen van de tweede graad
Op vrijdag 19 mei 2017 organiseren we de sportdag voor de tweede graad. Het
sportprogramma werd opgesteld in samenwerking met de Sportdienst van Veurne. De
leerlingen maken uit de talrijke opties een keuze van 3 of 4 sporten.
Voor deze dag wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. De betaling gebeurt via
schoolrekening 3. Met deze bijdrage worden zowel de huur van de sportaccommodatie, het
sportmateriaal als de lesgevers vergoed.
Iedereen wordt op 19 mei om 08.25 u. op de speelplaats van blok A verwacht. Naargelang de
keuze verplaatsen de leerlingen zich met de fiets of te voet. De verplaatsingen van de ene
locatie naar de andere gebeuren steeds onder begeleiding van leraren. Vanop de laatste
sportlocatie gaan de leerlingen om 15.45 u. zonder begeleiding terug naar huis (*).
Welke concrete afspraken maken we?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De leerlingen dragen sportkledij en sportschoenen.
De fiets is veilig én in orde. De fiets kan worden gesloten met een fietsslot.
Een fluohesje en een helm verhogen de veiligheid.
Het lunchpakket en drank worden van thuis meegebracht.
Op de sportdag wordt het schoolreglement nageleefd.
Specifiek mee te brengen materiaal wordt vermeld op de keerzijde van deze brief.

Wij hopen alvast op een geslaagde en zonnige dag, waarbij onze leerlingen tweede graad op
een aangename manier met nieuwe sporten in contact kunnen komen.
Met sportieve groeten namens de sportleraren
Astrid Lambrecht

(*) Indien u als ouder wenst dat uw zoon/dochter onder begeleiding van leraren terug naar school fietst, dan
vragen wij u dit ter attentie van de klassenleraar in de schoolagenda te noteren.

Wat hebben we aan?
1. Sportkledij
2. Sportschoenen
3. Regenjas indien nodig
Wat brengen we mee qua specifiek sportmateriaal?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zumba, body pump, vlottenbouw: reservekledij, handdoek, flesje water
Duiken: zwemgerei en handdoek + eventueel duikersbril en snorkel
Tennis: sportschoenen met een vlakke zool, eventueel tennisracket en tennisballen
Fitness: grote handdoek
Kendo, paddel, fit-class, boogschieten, in line dance, skate board: sportieve kledij
Badminton: sportschoenen met witte zool en eventueel badmintonracket

