
   

 

 
 

 
 
Datum:     30 september 2016 
Kenmerk: 16053/LO 
Betreft:     Schoter Bosloop, Coopertest 
 
 
Beste ouders, 
 
De komende weken zijn op LO gebied spannende weken voor uw zoon/dochter. De weken 
rondom de herfstvakantie staat in het teken van het afsluiten van het loopgedeelte voor LO. 
 
Schoter Bosloop 
Op vrijdag 7 oktober wordt de Schoter Bosloop gelopen. De start is om 12.10 uur op het 
Noordersportpark, de finish is op de parkeerplaats voor de school. Meer informatie en de 
routebeschrijving van deze loop kunt u vinden in de brief die uw zoon of dochter mee krijgt 
van zijn/haar docent LO. 
 
Na afloop van de Schoter Bosloop zijn de leerlingen van klas 1 en 2 vrij. 
 
Coopertest  
Tijdens de lessen LO wordt er zowel voor de Schoter Bosloop als voor de Coopertest 
getraind. De laatste is een 12 minuten duurloop die de leerlingen lopen op de atletiekbaan 
van het Pim Mulier sportpark langs de Westelijke Randweg. Het doel van de Coopertest is 
om zoveel mogelijk meters af te leggen binnen de 12 minuten.  
De Coopertest wordt gelopen tijdens een van de lessen LO vlak na de herfstvakantie, de 
docent LO zal dit met de klas afspreken.  
 
De meest veilige manier om van het Schoter naar de atletiekbaan van het Pim Mullier 
sportpark te komen is via het tunneltje van de Randweg. 
Routebeschrijving: 
- Vanuit school door het park richting de Jan Gijzenkade. 
- Volg de Jan Gijzenkade tot aan de jeugdherberg (Stay Okay). 
- Bij de Jeugdherberg fiets je door het tunneltje. 
- Na de tunnel meteen links (Jaap Edenlaan), fiets langs het water de Delft. 
- Bij de tennisbanen ga je rechts af.  
- Aan je linkerhand ligt de atletiek baan. 
 
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen op een rustige en veilige manier, via deze route naar de 
atletiekbaan fietsen. Bespreek deze route dan ook even met uw kind. 
 
Aanmoedigen tijdens de Coopertest en/of Schoter Bosloop, wordt in hoge mate op 
prijs gesteld. 
 
Middels deze brief, hopen wij u voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De sectie LO 


