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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit sportklas 1 
 

 

 

 

 

Datum:   14 oktober 2022 

Kenmerk: 22230085/BRH 

Betreft:  Planning sportklas 1 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de sportklas, 

 
Na de herfstvakantie gaan we starten met de clinics voor sportklas 1. Hieronder kan je zien 
wanneer welke clinics zijn gepland. De planning is tot de voorjaarsvakantie, daarna gaan we 
nog naar de padelbaan en surfen, die planning volgt eind februari.  
 
Tijdens de clinics krijgen jullie les van een gastdocent op school of een andere locatie. Soms 
heb je wel les van jouw eigen docent. Je fietst altijd samen met jouw docent en de klas naar 
een externe locatie. Jouw docent spreekt dit met jou en de klas af. We vragen je om ervoor 
te zorgen dat je fiets in goede staat is.  
 
De sportklas is op woensdag van 8:20 uur tot 9:40 uur. De meeste clinics zullen van 8.15 uur 
tot 9.15 uur zijn, je bent dan op tijd terug voor de volgende les.  
 
Er is speciale kleding voor de sportklas. Deze bestaat uit een trainingspak en een t-shirt. De 
sportklas shirtjes mag je ook dragen tijdens de reguliere LO lessen (met je eigen klas). 
Tijdens de clinics vragen we je de sportklaskleding (shirt en pak) te dragen. In de zaal zorg je 
uiteraard voor schone zaalschoenen. Op de ijsbaan zijn handschoenen verplicht.  
 
 
Wij wensen jullie heel veel plezier met de clinics! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Meneer Veldman, mevrouw Van der Sluis, meneer De Boer en mevrouw Brakenhoff 
 
 

 

 

 

 



 

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

 

 SLR BRH BOR VEO 

19 oktober Herfstvakantie    

26 oktober Boksen  IJspret Freerunnen Dansen 

2 november  CAO dag: geen les CAO dag: geen les CAO dag: geen les CAO dag: geen les 

9 november Boksen IJspret Freerunnen Dansen 

16 november 40 min: les in zaal 40 min: les in zaal 40 min: les in zaal 40 min: les in zaal 

23 november Dansen Boksen IJspret Freerunnen 

30 november Dansen Boksen IJpret Freerunnen 

7 december 40 min: les in zaal 40 min: les in zaal 40 min: les in zaal 40 min: les in zaal 

14 december Freerunnen Dansen Boksen IJspret 

21 december Clusterdag: les? Clusterdag: les? Clusterdag: les? Clusterdag: les? 

28 december Kerstvakantie    

4 januari Kerstvakantie    

11 januari Freerunnen Dansen Boksen IJspret 

18 januari IJspret Freerunnen Dansen Boksen 

25 januari IJspret Freerunnen Dansen Boksen 

1 februari Les in zaal Les in zaal Les in zaal Les in zaal 

8 februari Elfstedentocht Elfstedentocht Elfstedentocht Elfstedentocht 

15 februari  Les in zaal Les in zaal Les in zaal Les in zaal 

22 februari Les in zaal Les in zaal Les in zaal Les in zaal 

1 maart Voorjaarsvakantie    

 

 

 

 

 


