
 

 

 
Aan : de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 
 
 
 
Betreft : Informatie sportdag leerjaar 1, 2 en 3. 
 
 
 
Putten, 29 mei 2018 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij willen u doormiddel van deze brief informeren over de sportdag van a.s. donderdag 31 mei. 
De sportdag vindt dit jaar plaats op donderdag 31 mei 2018 op de sportvelden van Rood-Wit, 
Bato’sweg 11b, 3881 PZ Putten. 

 
 De leerlingen van klas 1 en klas 2 worden hier om 08.45 uur verwacht de sportdag is om 13.15 

uur afgelopen 

 De leerlingen van klas 3 worden om 9.00 uur verwacht, de sportdag is om 12.45 uur afgelopen. 
Doet u zoon of dochter nog mee met een wedstrijd tegen de docenten dan zal dit rond 15.30 uur, 
afgelopen zijn 

 
Deelname verplicht 
De deelname voor de sportdag is verplicht. Kan u zoon of dochter niet mee doen i.v.m een blessure 
dan wordt hij/zij wel verwacht. 
 
Ziekmelden 
Leerlingen die op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgen 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 buiten plaats en we zijn dus afhankelijk van het weer op 31 mei. Controleer op 30 
mei in de avond de website van school. Bij de ‘belangrijke data’ van vmbo Putten zal staan of de 
sportdag al dan niet doorgaat. U ontvangt hierover geen mail.  
 
Gaat de sportdag niet door, dan komt er geen alternatieve datum en geldt op 31 mei het reguliere 
rooster.  
 
Heeft u vragen na het lezen van deze brief, stuurt u dan een mail naar de organiserend vakdocent. Dit 
is mogelijk via het volgende mailadres: sdc@groevenbeek.nl 
 
Wij hopen echter uiteraard op mooi weer en een leuke sportieve dag.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

G.H. van den Pol – Schipper, teamleider onderbouw 

M.M. Adams, teamleider bovenbouw 
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