
 

Zie ommezijde voor het programma  

 

Aan de leerlingen van leerjaar 1 en  
hun ouder(s)/verzorger(s)  
 
 
 
Wormerveer, 23 mei 2018 
 
 
 
Onderwerp: sportdag leerjaar 1 
Kenmerk: 1718-082-174 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
De sportdag voor de eerste klas wordt dit jaar gehouden op maandag 4 juni 2018 bij 
Outdoorpark SEC Survivals in Almere. Er zijn deze dag geen reguliere lessen. We gaan in 
twee bussen met twee verschillende groepen richting Almere. 
 
Het wordt een actieve sportdag in natuurgebied Boswachterij Almeerderhout. Op de site 
www.sec-survivals.nl vindt u uitgebreide informatie over deze bestemming. 
 
Belangrijke punten: 

 De activiteiten vinden plaats in de natuur en de kinderen komen in contact met zand, 
modder, water, gras, touw, hout enzovoort. Zorg dus voor kleding die vies mag 
worden en mag beschadigen. 

 
Kleding: 

 Draag oude kleding en oude schoenen. 

 Zorg dat schoenen niet te los zitten omdat deze in de modder kunnen achterblijven. 

 Ook bij slecht weer gaat het door, pas je kleding hierop aan. Trui of een regenjack bij 
slecht weer. 

 Er zijn open buitendouches beschikbaar waar leerlingen zich na de activiteiten met 
warm water kunnen afspoelen (met kleding of zwemkleding aan). 

 
Neem geen waardevolle spullen mee, zoals telefoon, sierraden, horloge, dure kleding of 
schoenen. De school is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen spullen! 
 
Tijdens deze dag krijgen de leerlingen een zakje chips en limonade, het is aan te raden om 
zelf extra eten en drinken mee te nemen! 
 
Het programma is voor iedereen geschikt, begeleiders zorgen dat ieder kind zich kan 
vermaken. Plezier staat voorop, niet de prestatie. 
 
 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Hooijschuur 
Docent Lichamelijke Opvoeding 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Het programma voor 1A, 1B en 1C verschilt met 1D, 1E en 1F. 
 
 
Programma 1A, 1B en 1C 
 
08:35 uur: Verzamelen op school in de klas 
08:45 uur: Vertrek richting SEC Survival te Almere met de bus 
10:00 uur: Begin survivalactiviteiten 
14:00 uur: Einde activiteiten 
14:30 uur: Vertrek naar school 
15:30 uur: Aankomst op school 
 
 
Programma 1D, 1E en 1F 
 
09:05 uur: Verzamelen op school in de klas 
09:15 uur: Vertrek richting SEC Survival te Almere met de bus 
10:30 uur: Begin survivalactiviteiten 
14:30 uur: Einde activiteiten 
15:00 uur: Vertrek naar school 
16:00 uur: Aankomst op school 
 
 
 


