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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2 
 

 

 

 

 

Datum:   20 mei 2022 

Kenmerk: KM212200450/LO 

Betreft:  sportdag klas 2 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen uit klas 2, 
 
Op dinsdag 31 mei organiseren wij voor klas 2 een sportdag. Deze bestaat uit 3 onderdelen: 
zwemmen, hardlopen en fietsen. Een triathlon dus! 
 
De sportdag begint in zwembad de Houtvaart (600 meter zwemmen). Vervolgens wordt er 
hardgelopen bij Middenduin (1,8 km). We eindigen met het fietsonderdeel. We fietsen van 
Kraantje Lek door de duinen naar de Watertoren op de Zeeweg, dit bedraagt 10 kilometer.  
Als een leerling een racefiets of mountainbike heeft, is het dragen van een helm verplicht. 
 
De leerlingen moeten zelf zorgen voor: 

- Een fiets zonder mankementen; ELEKTRISCHE FIETS IS NIET TOEGESTAAN 

- Warme, droge kleding voor onderweg (check van te voren even de 

weersvoorspelling) 

- Een lunch en voldoende water (voor een stuk fruit wordt gezorgd) 

- Zonnebrand  

- Paarse Schoter shirt 

- Handdoek 

- Zwemkleding 

- Korte zwarte broek 

- Schoenen zonder noppen  

 

Hieronder zijn de startijden per klas te vinden per onderdeel van de triatlon.  

 

 

Klas Vertrek vanaf 

school 
Zwemmen Hardlopen Fietsen 

2Ma (C. van Aken), 2Vc (A. Wiersma) 2Hb (A. 

Kuipers) en 2tha ( C.Bruin) 
  

9.00 uur 10.00 uur 11.15 uur 12.15 uur 

2Hc (S.Nap en A. Kluitenberg)  2Mc (P. Smith) , 

2Tma (M. Muller) en 2Vb (A. Wassink) 
  

9.45 uur 10.45 uur 12.00 uur 13.00 uur 

2Hd (L. Smits), 2Mb ( C. Lavalette) en 2Tva (R. 

Schuppen) 
  

10.30 uur 11.30 uur 12.45 uur 13.45 uur 
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Wij hopen dat het mooi weer wordt. We gaan er in ieder geval een gezellige dag van maken.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of met de 

organisatie 4V BSM ( hidde.bouman@schoter.nl,  puck.deruiter@schoter.nl of 

maud.rutte@schoter.nl )  

Met vriendelijke groeten, 

BSM-leerlingen klas 4v en de sectie Lichamelijke Opvoeding 
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