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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen 
 
 
 
 
 
Datum:   1 oktober 2021 
Kenmerk: 212200078/SPP 
Betreft:  5V Excursie Life Fit Natuurkunde - Wiskunde 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Op donderdag 14 oktober gaan we met de 5VWO wiskunde-B- en natuurkundegroepen 
naar Life Fit sportcentrum aan de randweg. Deze activiteit is onderdeel van de leerstof en 
aanwezigheid is dus verplicht. 

Bij Life Fit voer je een praktische opdracht uit voor de vakken wiskunde B en natuurkunde. 
Van het onderzoek dat je deze middag uitvoert, schrijf je een individueel verslag. Als je 
alleen natuurkunde of wiskunde B hebt is het handig om tijdens deze activiteit samen te 
werken met iemand voor wie dat ook geldt.  

We verwachten je uiterlijk om 14:00 uur bij de ingang van Life Fit. Je fietst daar zelfstandig 
naar toe. 

Adres: Life Fit ligt aan de Zeedistelweg, op de kruising van de Randweg met de Pijlslaan en 
de Zenegroenkade. 

Bij de ingang zal een van de docenten Schipper of Wittebrood op je wachten, wees op tijd! 
De opdracht duurt tot 16:30 uur. 

 
Het entreegeld is opgenomen in je schoolrekening, dus je ouders hebben er al voor betaald. 

Meenemen: 

- Sportkleding 
 Let op het T-shirt: geen singlet of iets anders zonder mouwen! 

- Binnensportschoenen, met schone zolen dus. 
- Handdoek 
- Pen, vulpotlood, gum, geodriehoek, rekenmachine. 

 

Programma: 

1. Omkleden en verzamelen in de ‘aerobics’ zaal. 

2. Instructies in de ‘aerobics’ zaal. 

3. Eerste ronde op de loopband, met waarnemingen (in tweetallen) 

4. Metingen verwerken in de zaal. 



 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

5. Tweede ronde met metingen. 

6. Metingen verwerken in de zaal. 

7. Derde ronde met metingen, daarna weer verwerken in de zaal. 

NB: In de natuurkunde- en wiskundelessen na 14 oktober gebruiken we de diagrammen die 
gemaakt zijn van alle waarnemingen. Iedereen maakt zijn/haar eigen diagrammen. Zorg dat 
je alle diagrammen in Life Fit al hebt getekend en zoveel mogelijk hebt verwerkt. Dat scheelt 
een hoop werk thuis.  

 
Met vriendelijke groet, 
 

M. Schipper, M. Wittebrood 

 


