
 

Aan de leerlingen van leerjaar 2 en  
hun ouder(s)/verzorger(s)  
 
 
 
Wormerveer, 22 mei 2018 
 
 
 
Onderwerp: sportdag leerjaar 2 
Kenmerk: 1718-082-173 
 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hij staat weer voor de deur; onze jaarlijkse sportdag! Op dinsdag 29 mei a.s. zullen alle 
leerlingen uit leerjaar 2 de sportieve strijd met elkaar aangaan. Deze dag bestaat geheel uit 
sportactiviteiten, er zijn dus geen reguliere lessen.  
 
De activiteiten vinden plaats in de omgeving van vv Zilvermeeuwen te Zaandam. Voor deze 
dag is een fiets belangrijk om van de ene naar de andere activiteit te gaan. De leerlingen 
zullen worden begeleid door de mentor. Leerlingen kunnen in overleg met de mentor op 
eigen gelegenheid naar hun 1e activiteit toegaan. Anders kunnen zij met de mentor 
vertrekken vanaf Saenstroom. In het schema op de achterkant van deze brief kunt u zien 
welke activiteit waar en wanneer plaatsvindt. Hier zijn ook de adressen te vinden. 
 
Voor eten en drinken moeten de leerlingen zelf zorgen. Wij raden af waardevolle spullen 
mee te nemen. Het meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico, de school is niet 
verantwoordelijk voor verloren of gestolen eigendommen! 
 
Deze sportdag is verplicht en alle schoolregels zijn van kracht! Bij vragen kunt u terecht bij 
de mentor. 
 
Handig om mee te nemen tijdens de sportdag: 

 Sportkleding 
 Extra droge kleding en een handdoek  
 Lunchpakket en drinken 

Ook als het wat minder weer is gaat het gewoon door! 

Als er nog vragen zijn, dan horen wij dat uiteraard graag.  

Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. M. Hooijschuur 
Mw. S. van Bakel 
 
Docenten Lichamelijke Opvoeding 
Saenstroom opdc 
 

 



 

 

 

 

 

 

Activiteit Naam organisatie 
 

Adres 

Obstacle parcours Saen Outdoor 
Alex Bakker 

Sportpark Poelenburg 
Saen Outdoor 
Poelenburg 472 
1504 NW Zaandam 

Opblaasbaar 
stormbaan 

dhr. van Ommeren en 
dhr. Noom 

Sportpark Poelenburg 
vv Zilvermeeuwen 
Poelenburg 464 
1504 NW Zaandam 

Rugby  Rugby Zaandijk 
Marcel van Tright & 
mevr. Haaker 

Sportpark Poelenburg 
vv Zilvermeeuwen 
Poelenburg 464 
1504 NW Zaandam 

 
 
 
Alle activiteiten beginnen om 10.00 uur! 
 

Klas onderdeel tijd 

2A + 2B Obstacle parcours 10.00 uur 

 Stormbaan 11:30 uur 

 Rugby 13:00 uur 

 

Klas onderdeel tijd 

2C + 2E Stormbaan 10.00 uur 

 Rugby 11:30 uur 

 Obstacle run 13:00 uur 

 

Klas onderdeel tijd 

2D + 2F Rugby 10.00 uur 

 Obstacle run 11:30 uur 

 Stormbaan 13:00 uur 

 

 
 
 
 


