Westmalle, 22 september 2022

Sportdag 5de jaren SO
Geachte ouders
Beste leerling
De sportdag voor het 5de jaar gaat door op dinsdag 4 oktober 2022.
Op het Domein Weyneshof in Rijmenam nemen de leerlingen in klasverband samen met hun
klassenleraar deel aan een hindernissenparcours: er moeten een 15-tal hindernissen genomen
worden, zowel over het water als over land (kraaiennest, tarzanbrug, hoge apenbrug …). Bedoeling is
dat de hele klasgroep de hindernis kan overwinnen; elkaar helpen is dus een must.
Vervoer - bus
 vertrek:
 aankomst:

om 8.25 uur in de Sint-Jozeflei: verzamelen op de speelplaats Viator
om 16.45 uur

Te voorzien:
 lunchpakket voor ’s middags en voldoende drank. Je kan ook een drankje kopen ter plaatse;
 sportieve kledij die vuil mag worden en tegen een stootje kan;
 stevige sportschoenen met voldoende grip (geen hakken, plateauzolen of vrijetijdsschoenen);
 werkhandschoenen, koershandschoenen …;
 handdoek;
 reservekledij - plastic zak voor vuile kledij voor de terugreis;
 wasgerief (enkel wasbekken en koud water!).
Thuislaten
 uurwerken, kettinkjes en ringen.
De onkosten voor deze sportdag worden geraamd op € 29,00 (toegangsgeld en vervoer) en zullen op
de schoolrekening komen. Leerlingen die niet actief kunnen deelnemen, betalen enkel de kost van het
vervoer en niet van het hindernissenparcours zelf.
Wie ziek is op de dag zélf laat zijn ouders de school vóór 8.25 uur verwittigen. We vestigen er de
aandacht op dat de sportdag een verplichte schooldag is. Bij afwezigheid wegens ziekte zal het te
betalen bedrag niet aangerekend worden indien zo vlug mogelijk een medisch attest op het
secretariaat wordt afgegeven.
We zijn er zeker van dat het een fijne en sportieve ‘hindernissendag’ zal worden voor de ganse klas.
Met vriendelijke groeten
leraren lichamelijke opvoeding

klassenleraren 5 SO

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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