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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Schoter 

 

 

 

Datum:   10 september 2019 

Kenmerk: 192000022/LO 

Betreft:  Regels Lichamelijke Opvoeding (LO) en programma buitenperiode 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het schooljaar en ook de gymlessen zijn alweer een tijdje gestart. 

 

In deze eerste periode zijn we tijdens de lessen bezig met het voorbereiden op de coopertest 

en bereiden we de 1e en 2e klassers voor op de jaarlijks terugkerende Schoter Bosloop.  

Vanwege het 100 jarig bestaan van de school hebben we dit jaar een speciale editie van de 

Schoter bosloop waar ook oud winnaars en oud leerlingen aan kunnen meedoen! 

 

De Schoter Bosloop vindt plaats op vrijdag 11 oktober en de coopertest zullen de leerlingen 

afsluiten in de week na de herfstvakantie op de atletiekbaan op het Pim Mulier sportpark. 

  

Dit jaar vinden de buitenlessen weer plaats op de velden van Haarlem-Kennemerland. Op 

het terrein van Haarlem-Kennemerland hanteren wij de volgende regels tijdens de lessen LO : 

 
Waardevolle spullen: 
Waardevolle spullen horen in je kluisje op school. Er mogen geen sieraden, horloges of 
petten gedragen worden tijdens de les.  
 
Kleding: 
In klas 1 en 2 dragen leerlingen een schooltenue. Dit bestaat uit een korte, zwarte broek en 
een Schoter sportshirt. Vanaf klas 3 sportkleding naar keuze. Als het heel koud is mogen 
leerlingen een trainingsjack aan. Wij adviseren op het veld, vanwege de veiligheid, schoenen 
met noppen. Als je kleding niet in orde is, kun je geschikte kleding lenen. Daarvoor dient de 
leerling wel zijn/haar kluispas in te leveren. Deze krijgt hij/zij uiteraard weer terug als de 
geleende kleding netjes wordt ingeleverd. 
 
Blessure: 
Als je niet mee kan doen met de LO les, heb je een briefje van je ouders mee waarop staat 
waarom je niet mee kunt doen met de les. Je krijgt tijdens de les dan een vervangende 
opdracht.  
 

Wij houden de velden en kleedkamers netjes. En alleen de leerlingen die LO les hebben zijn 

welkom op het sportveld.  

Wij wensen iedereen heel veel plezier tijdens onze LO lessen! 

Sectie LO Het Schoter 


