
 

Zie ommezijde voor het programma  
 

Aan de leerlingen van leerjaar 2 en  
hun ouder(s)/verzorger(s)  
 
 
 
Wormerveer, 14 mei 2019 
 
 
 
Onderwerp: sportdag leerjaar 2 
Kenmerk: 1819-082-160 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De sportdag voor de tweede klas wordt dit jaar gehouden op dinsdag 21 mei 2019 bij Fun 
Forest in Almere. Er zijn deze dag geen reguliere lessen. We gaan met de bus in twee 
verschillende groepen richting Almere. 
 
Het wordt een actieve sportdag in natuurgebied de Kemphaan te Almere Op de site 
www.funforest.nl/fun-forest-almere/ 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 

• Neem een lunchpakket mee inclusief drinken.  
 
Kleding: 

• Draag sportieve kleding waarin je makkelijk kan bewegen.  
• Zorg voor stevige gesloten schoenen. Klimmen met slippers, sandalen, Crocs of 

hakken is niet toegestaan. 
• Ook bij slecht weer gaat het door, pas je kleding hierop aan. Trui of een regenjack bij 

slecht weer. 
• Eventueel een handdoek om op te frissen en een set extra kleding als het regent.  
• Voor personen met lang haar, neem een elastiek mee voor in je haar. 

 
Neem geen waardevolle spullen mee, zoals telefoon, sierraden, horloge, dure kleding of 
schoenen. De school is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen spullen! 
 
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 
 
  

http://www.funforest.nl/fun-forest-almere/


 
 
 
 
Programma 2A, 2E en 2F 
 
08:50 uur: Verzamelen op school in de klas 
09:00 uur: Vertrek richting Fun Forest Almere  
10:00 uur: Begin activiteiten 
13:00 uur: Einde activiteiten 
13:30 uur: Vertrek naar school 
14:15 uur: Aankomst op school 
 
 
Programma 2B, 2C en 2D 
 
11:50 uur: Verzamelen op school in de klas 
12:00 uur: Vertrek richting Fun Forest Almere  
13:00 uur: Begin activiteiten 
16:00 uur: Einde activiteiten 
16:30 uur: Vertrek naar school 
17:15 uur: Aankomst op school 
 
 
 


