
   

 

 

 

 

Aan: de ouders / verzorgers van de leerlingen in leerjaar 2. 

 

Putten, 23 februari 2022 

 

Betreft: Wintersportdag leerjaar 2: laatste belangrijke informatie. 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De jaarlijkse wintersportdag voor leerjaar 2 vindt dit jaar plaats op:  

Maandag 7 maart 2022 

Graag informeren wij u in deze brief over de invulling van deze dag. 

Gekozen voor skiën of snowboarden? 

We vertrekken om 08.30 uur vanuit Putten. De leerlingen dienen dan om 08.15 uur op school 

te zijn, zodat we de dag gezamenlijk in de aula kunnen starten en op tijd kunnen vertrekken. 

 We gaan deze dag naar SnowWorld in Zoetermeer. Deze skihal heeft verschillende 

pistes: voor beginners en gevorderden. De leerlingen zullen eerst 2 uur les krijgen van 

gekwalificeerde ski-docenten. Na afloop van de les mogen de leerlingen onder toezicht 

vrij de piste af. 

 Tijd aanwezig : 08.15 uur 

 Vertrek uit Putten : 08.30 uur 

 Terug naar Putten : 16.00 uur 

 Terug in Putten : ca. 17.30 uur 

 Meenemen: 

 Dikke jas + skibroek (of regenbroek)  

 Muts + handschoenen (deze zijn verplicht op de piste) 

 Pas zorgverzekering 

 Legitimatie   

 Eten en drinken (Of geld om iets te kopen) 

 Droge kleding / sokken  

 1 euro voor een kluisje(groot genoeg voor 2 personen) 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Gekozen voor schaatsen? 

Met deze leerlingen vertrekken we om 9.00 uur uit Putten. De leerlingen dienen dan om 

08.45 uur op school te zijn, zodat we de dag gezamenlijk in de aula kunnen starten. 

De schaatsers gaan naar de schaatsbaan ‘de Scheg’ in Deventer. Hier zullen de leerlingen 

eerst 50 minuten les krijgen van een professionele schaatsinstructeur. De instructeur zal de 

techniek van het schaatsen aanleren. Na de les zullen de leerlingen zelfstandig verder 

mogen schaatsen. Helaas is het niet mogelijk om deze dag te zwemmen.  

 Tijd aanwezig : 08.45 uur 

 Vertrek uit Putten : 09.00 uur 

 Terug naar Putten : 14.00 uur 

 Terug in Putten : 15.00 uur 

 Meenemen: 

 Schaatsen 

 Sportieve kleding en handschoenen 

 Legitimatie   

 Eten en drinken (Of geld om iets te kopen) 

 Pas zorgverzekering 

 

Ziekmelden 
Heeft u zoon / dochter ervoor gekozen om te gaan skiën/snowboarden en blijkt hij of zij die 
dag ziek te zijn, dan dient dit telefonisch te worden doorgegeven tussen 08.00 en 08.15 uur 
bij school. 

 
Leerlingen die gaan schaatsen en op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgen de gewone wijze 
van ziekmelden, nl. via de website.  
 
 

Eigen risico 
School is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de leerling. 
 
 
Mocht u na het lezen van deze mail nog vragen hebben, wilt u deze dan via de mail kenbaar 
maken? Dit kan via het volgende mailadres: san@groevenbeek.nl  
 
Wij kijken uit naar een gezellige, sportieve en leerzame dag. 
 

Met sportieve groet vanuit de vakgroep Lichamelijke Opvoeding 

 

 

G.H. van den Pol – Schipper, teamleider onderbouw Basis/ Kader 

A.T. Wieman, teamleider TLplus 
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