
 

 

 
Aan : de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4 
 
 
Betreft : Informatie sportdag leerjaar 1, 2 ,3 en 4. 
 
 
Putten, 15 november 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ieder schooljaar organiseren wij voor onze leerlingen 2 sportdagen. Een binnen- en een 
buitensportdag. Op donderdag 21 november vindt de sportdag binnen plaats. De sportdag 
vindt plaats in verschillende sporthallen in Putten. Hieronder vindt u de informatie voor uw 
zoon / dochter. 
 
 De leerlingen van klas 1 worden om 08.15 uur verwacht in Sporthal “De Meeuwen” 

de sportdag is om 12.00 uur afgelopen. 

 De leerlingen van klas 2 worden om 11.45 uur verwacht in  Sporthal “De Meeuwen” 
de sportdag is om 15.00 uur afgelopen. 

 De leerlingen van klas 3 worden om 08.15 uur verwacht in Sporthal “De Puttereng”, 
de sportdag is om 12.00 uur afgelopen. 

 de leerlingen van klas 4 worden om 11.45 uur verwacht in Sporthal “De Puttereng”, 
de sportdag is om 15.00 uur afgelopen 

 
Doet uw zoon of dochter nog mee met een wedstrijd tegen de docenten dan zal dit rond 
16.00 uur, afgelopen zijn 
 
Deelname verplicht 
Deelname aan de sportdag is verplicht. Kan uw zoon of dochter niet mee doen 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 zijn, kunnen op de gewone wijze worden ziek gemeld, nl. 
via de website.  
 
Eigen risico 
School is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van leerlingen. 
 
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 op een leuke sportieve dag.  
 
Met vriendelijke groet,  

 

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

D.W. van Boven, teamleider bovenbouw 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 

 

 


