Westmalle, 22 september 2022
Betreft: sportdag voor alle leerlingen van het derde jaar
Geachte ouders
Beste leerling
Op donderdag 29 september 2022 willen we de eerste maand van het nieuwe schooljaar sportief afsluiten
op onze sportdag. Hiervoor werken we samen met de monitoren van Play & Sport. We trekken naar de
terreinen van sporthal Mintjens, Heidemolenbaan 75 in Westmalle, waar de klassen het in verschillende
sportieve activiteiten tegen elkaar zullen opnemen.
Enkele praktische afspraken …
De sporthal Mintjens ligt op slechts enkele minuten fietsen van de school. De leerlingen komen dan ook
op eigen kracht naar de locatie. Er is voldoende ruimte voorzien om de fiets veilig te stallen. We
verwachten alle leerlingen om 8.30 uur ter plaatse.
De leerlingen voorzien het volgende:
 sportieve kleding;
 een set reservekleren (die echt vuil mogen worden);
 binnen- én buitenschoenen;
 een lunchpakket, een versnapering en een drankje.
Het einde van de sportdag is voorzien rond 15.30 uur. Leerlingen die dat wensen kunnen zich daarna ter
plaatse douchen en omkleden.
Voor een vlotte gang van zaken verzoeken wij geen snoepgoed of waardevolle voorwerpen mee te
brengen. We wijzen er uitdrukkelijk op dat het schoolreglement rond gsm-gebruik ook op deze sportdag
blijft gelden.
We benadrukken dat het om een schoolactiviteit gaat waarop iedereen verplicht aanwezig is. Met deze
activiteit beogen we niet enkel sportieve doelstellingen. We werken zo ook aan de klas- en groepsdynamiek.
Aanwezigheid is daarom sterk aangewezen. Mocht een vrijstelling om medische redenen zich toch
opdringen dan bespreekt u dat vooraf met pedagogisch directeur R. Vandebosch. Ouders van leerlingen die
ziek zijn op de dag zelf verwittigen de school vóór 8.15 uur.
De kostprijs van deze sportdag wordt geraamd op € 19,50 per leerling. Dit bedrag komt op de
schoolrekening van het eerste semester. Bij afwezigheid wegens ziekte zal het te betalen bedrag niet
aangerekend worden indien zo vlug mogelijk een medisch attest op het secretariaat wordt afgegeven.
Hopelijk wordt het een (in)spannende dag, zowel voor de leerlingen als voor de leraren!
Met vriendelijke groeten
leraren lichamelijke opvoeding
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E. Van Huffelen
algemeen directeur

Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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