
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan : de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 1,2 en 3 
 
 
 
Betreft : Informatie sportdag leerjaar 1,2 en 3 

 
 
 
Putten, 23 mei 2022 
 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 
 
 
Uw zoon/ dochter zit in leerjaar 1, 2 of 3. In deze brief informeren wij u over de sportdag van 

a.s. maandag 30 mei en dinsdag 31 mei.  

 

Locatie: De sportdag vindt dit jaar plaats op het sportveld van Kv De Meeuwen, waar 

ook de buitenlessen van LO worden verzorgd. 

 

Leerjaar 1  

· De leerlingen van klas 1 worden maandag 30 mei verwacht om 12.45 uur bij het 

sportveld van Kv De Meeuwen, Halvinkhuizerweg 82 in Putten 

· De sportdag is voor leerjaar 1 afgelopen om ca. 16.00 uur 

· ‘s Morgens voor de sportdag zijn er geen lessen op school. 

 

Leerjaar 2 

· De leerlingen van leerjaar 2 worden op maandag 30 mei om 8.45 uur verwacht bij Kv 

De Meeuwen, Halvinkhuizerweg 82 in Putten 

· De sportdag is voor leerjaar 2 om 11.45 uur afgelopen 

· Na afloop van de sportdag zijn er geen lessen meer op school 

 

  

tvwo | atheneum | havo | vmbo 

Ermelo: Paul Krugerweg 44-50   Postbus 210, 3850 AE Ermelo   Website: www.groevenbeek.nl 
 
Putten: Korenlaan 1   Telefoon: 0341 - 27 49 50    E-mail: info@groevenbeek.nl 



Leerjaar 3 

· De leerlingen van leerjaar 3 worden op dinsdag 31 mei om 8.45 uur verwacht bij Kv 

De Meeuwen, Halvinkhuizerweg 82 in Putten 

· De sportdag is voor leerjaar 3 om 12.45 uur afgelopen 

· Na afloop van de sportdag zijn er geen lessen meer op school 

 

Deelname verplicht 

De deelname aan de sportdag is verplicht. Kan u zoon of dochter niet meedoen, in  
verband met een blessure, dan wordt hij/zij wel verwacht. 
Er zijn geen kleedkamers beschikbaar om je om te kleden. 
 

Ziekmelden 

Voor leerlingen die op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgt u de gewone wijze van  
ziekmelden, nl. via de website.  
 

Eigen risico 

Verlies van mobiele telefoons, geld of andere persoonlijke spullen is voor rekening van de 

leerling. Hiervoor draagt school geen verantwoording. Wij adviseren u dringend om uw zoon/ 

dochter geen waardevolle spullen (ook geen iPad) mee te laten nemen. 

 

Gaat de sportdag door of niet? 

De sportdag vindt plaats in de buitenlucht en we zijn dus afhankelijk van het weer op beide 
dagen. Controleert u op de avond voor de sportdag de website van school 
(www.groevenbeek.nl ). Kijkt u bij ‘Ouders’, ‘Belangrijke data’ ‘Belangrijke data vmbo Putten’ 
of hier bericht staat over het al dan niet doorgaan van de sportdag.  
Zonder bericht gaat de sportdag door. U ontvangt hierover geen mail(bericht).  
Gaat de sportdag niet door, dan komt er geen alternatieve datum en geldt het  
reguliere rooster. Het rooster is dan voor de leerlingen zichtbaar in de agenda van Magister. 
 
Heeft u vragen na het lezen van deze brief, stuurt u dan een mail naar de  
vakdocent. Dit is mogelijk via het volgende mailadres: seb@groevenbeek.nl  . 
 

Wij hopen echter uiteraard op mooi weer en een leuke, gezellige en sportieve dag. 

 

Met vriendelijke groet, 

G.H. van den Pol   Teamleider onderbouw basis/kader plg@groevenbeek.nl 

G. de Groot   Teamleider bovenbouw basis/kader grg@groevenbeek.nl 
A.T. Wieman   Teamleider TLplus  wna@groevenbeek.nl 
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