
 

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van 2e klassen 

 
 
Datum:     20 mei 2016 
Betreft:     sportdag tweede klassen 
Kenmerk: 151674H 
 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

Op dinsdag 31 mei organiseert de 4 havo BSM klas de sportdag voor alle tweede klassen.  De 

sportdag is een triatlon en bestaat uit 3 onderdelen: zwemmen, hardlopen en fietsen. 

De afstanden die we gaan afleggen zijn: 

- 300 meter zwemmen in zwembad de Houtvaart. 
- 2,3  km hardlopen in Middenduin. 
- 10,7 km fietsen. Start kraantje lek. Finish watertoren aan de zeeweg. 

Na het aankomen bij de watertoren fietsen de leerlingen op eigen gelegenheid terug naar huis.  

Om deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal belangrijke afspraken: 
De leerlingen fietsen samen met de mentor richting de houtvaart. Na het zwemmen gaat iedere klas 
onder begeleiding van de mentor naar het volgende onderdeel.  

- Na het zwemmen doe je je oranje Schoter shirt aan en je zwarte korte broek. Dit is verplicht! 
- Denk aan goede sportschoen, zonder noppen. Schoenen waarop je lekker loopt en waar je 

goed mee kan fietsen. 
- Bij het loopgedeelte krijg je je startnummer. Deze dien je te bevestigen aan de voorkant van 

je oranje Schoter shirt. 
 

Voor deze sportdag wordt er verwacht dat de leerlingen het volgende meenemen: 

- Het Schoter T-shirt en zwarte korte broek 

- Goede sport schoenen  

- Lunchpakket en genoeg te drinken 

- Fiets zonder mankementen 

- Als je op een racefiets rijdt moet je een helm dragen 

- Zwemkleding en handdoek 

- Warme kleding voor onderweg  

- Geen waarde volle spullen 

 

De groepen 1 en 2 hebben les tot 09:40 uur en fietsten dan naar de houtvaart. Groep 3 heeft les tot 

11:00 uur. 



 

De aanwezigheid per klas is als volgt: 

Indeling klassen  Zwemmen  Hardlopen  Fietsen 

Groep1:  
2TVA – 2HA – 2MA 

10:15 aanwezig 11:30 uur 12:30 uur 

Groep2:  
2VA – 2HB – 2MB 

11:00 aanwezig 12:15 uur 13:15 uur 

Groep 3: 
2VB – 2HC – 2MC 

11:45 aanwezig 13:00 uur 14:00 uur 

Wij hopen dat het mooi weer wordt. We gaan er in ieder geval een gezellige dag van te maken. Voor 
vragen kunt u altijd terecht bij de LO sectie of bij de organisatie (leerlingen uit klas 4HBSM2). 
 

De organisatoren uit 4H BSM2. 


