
 
 

 
 

 

Aan de ouders van de leerlingen in leerjaar 1 en 2. 

 

Putten, 9 april 2021 

 

Betreft: Sportdag leerjaar 1 en 2. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

We zijn blij dat het weer mogelijk is om voor de leerlingen een sportieve activiteit te organiseren. 

Op donderdag 22 april vindt daarom de sportdag plaats voor de leerlingen in leerjaar 1 en 2. 

In deze brief leest u alle informatie. Wilt u dit delen met uw zoon/dochter? Hartelijk dank hiervoor. 

 

Tijden 

De tijden zijn als volgt: 

 Leerjaar 1:  09.45 tot 12.00 uur. 

 Leerjaar 2:  12.45 tot 15.00 uur. 

Locatie 

De activiteiten vinden plaats op de volgende locatie:  

Korfbalvereniging De Meeuwen, Halvinkhuizerweg 82, 3882 LA in Putten (locatie van de gymlessen). 

Inschrijven (verplicht, vooraf) 

De leerlingen moeten zich voorafgaand aan de sportdag inschrijven voor 3 activiteiten, dit doen zij via 

Magister. Dit moet via het tabblad ‘activiteiten’. De inschrijving staat open van: 15 t/m 19 april. 

Kleding 

Op de locatie is er voor de leerling geen mogelijkheid om zich te verkleden; het is dan ook de 

bedoeling dat hij/zij in sportkleding naar de sportdag komt. 

Eten / drinken 

Het is de bedoeling dat de leerling zelf zorgt voor voldoende eten/drinken. 

Deelname  

Deelname aan de sportdag is verplicht. Kan uw zoon of dochter niet meedoen in verband met een 

blessure of andere oorzaak, dan wordt hij/zij wel verwacht. De leerling krijgt dan een passende 

opdracht, waardoor hij/zij toch betrokken is bij de sportdag.   

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Ziekmelden 

Leerlingen die op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgen de gewone wijze van ziekmelden, namelijk via 

de website. Van leerlingen die Corona-achtige klachten hebben wordt uiteraard verwacht dat ze 

thuisblijven en dat ze op de gebruikelijke manier worden afgemeld. 

Eigen risico 

School is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de leerling. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, bij voorkeur per mail, contact opnemen met de organiserend 

docent, de heer B. van der Stege via seb@groevenbeek.nl . 

 

Wij kijken uit naar een gezellige en sportieve dag. 

 

Met sportieve groet, 

 

Sectie LO 

 

mailto:seb@groevenbeek.nl

