
 

 

Sportoriëntatie 19 december 2019 de Zeven Linden 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de Zeven Linden, 
 
Donderdag 19 december staat in het teken van de ‘binnen sportdag’ van de Zeven Linden. Klas 1 speelt deze dag een 
basketbaltoernooi, voor klas 2 wordt een volleybaltoernooi georganiseerd. Beide toernooien worden in de ochtend 
georganiseerd  door de BSM-leerlingen van onze school. Aansluitend aan de sportdag van de 2e klas is er voor alle 
leerlingen van Zeven Linden de mogelijkheid om is te schaatsen in het THIALF IJsstadion te Heerenveen! Opgave 
hiervoor is niet verplicht, maar wel heel leuk! Als een leerling zich niet opgeeft voor deze activiteit heeft de leerling 
een vrije middag! 
 
Voor de bovenbouw wordt er deze dag een sportoriëntatie georganiseerd. Hieronder worden de activiteiten die 
worden aangeboden verder uitgelegd. 
 
Via WisCollect kunnen de ouder(s)/verzorger(s) hun zoon/dochter aanmelden voor één van de activiteiten! Deze 
mail ontvangt u van Diana Vink (d.vink@ooz.nl). Het komt vaker voor dat ouders hun kinderen aanmelden voor 
meerdere activiteiten die tegelijk worden georganiseerd, let dus goed op dat men het bij één activiteit laat, want 
uiteindelijk dient elke leerling uit de bovenbouw zich aan te melden voor één activiteit. Ook worden er activiteiten 
aangeboden die kosteloos zijn, ook hier dienen de ouder(s)/verzorger(s) hun zoon/dochter wel voor aan te melden 
via WisCollect, ouders ontvangen dan vanzelfsprekend geen factuur. 
 
Hieronder een overzicht van de activiteiten die als sportoriëntatie in de bovenbouw (leerjaar 3 en hoger) 
aangeboden worden: 
       

 

Schaatsen in THIALF  
Voor leerlingen uit alle leerjaren 

 
Om dit jaar sportief af te sluiten nemen wij jullie graag mee 

voor een schaatsmiddag in Thialf Heerenveen! 

Het IJsstadion waar Sven Kramer en Ireen Wüst hun 

wereldrecords schaatsen. Nu heb je de kans om op 

datzelfde ijs ook een paar rondjes te maken. 

 

Voor wie is deze activiteit bedoeld:  Voor alle leerlingen van Zeven Linden die mee willen (dus ook eerste en 

tweede klassers). Wel geldt het aantal maximale inschrijvingen van 130 

leerlingen, dus vol is vol. 

Wat wordt er georganiseerd:  Schaatsen in Thialf Heerenveen 

Tijd:      Vertrek per bus om 13.00u vanaf school, terug ongeveer 16.30u 

Kosten:     € 15,00 

 

Tegen inlevering van je identiteitskaart kun je bij Thialf ook schaatsen huren, de  kosten bedragen €6,95 per paar. Bij 

inlevering van je schaatsen, krijg je je identiteitskaart weer terug. 

 

Wat moet je meenemen: 

Schaatsen en schaatskleding (HANDSCHOENEN VERPLICHT!) 

Geld (evt. voor het huren van een kluisje) 

Identiteitskaart 

Lunch (indien nodig) 
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Skiën/Snowboarden in BOTTROP   

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger 

Een van de hoogtepunten van het schooljaar is het uitje 

naar Bottrop. Deze indoor skipiste biedt  zowel voor 

beginners als gevorderden een mooie uitdaging. Voor de 

beginners wordt er in samenwerking met de skischool een 

twee uur durende skiles/snowboardles aangeboden, 

waarna de leerlingen het zelf nog even mogen proberen. De 

gevorderde skiër/snowboarder heeft de mogelijkheid om 

de hele dag lekker te doen en laten wat hij/zij wil! Bij deze 

activiteit is zowel de busreis als het eten en drinken (buffetvorm) inbegrepen! 

 

Voor wie is deze activiteit bedoeld:  Voor leerlingen van klas 3 of hoger. Wel geldt het aantal maximale 

inschrijvingen van 100 leerlingen, dus vol is vol. 

 

Wat wordt er georganiseerd:   Compleet verzorgde skireis naar Alpinecenter Bottrop 

Tijd:  Vertrek per bus om 10.15u vanaf school, terug op school om ongeveer 

20.00u 

Kosten:     € 45,00 

 

Wat moet je meenemen: 

Skikleding (trainingsbroek, trui, jas, muts, helm (mits in bezit) en HANDSCHOENEN (verplicht) 

Eventueel droge kleding 

2 keer een één euromunt voor een kluisje 

Identiteitskaart 

 
 

Trampolinepark Rebound World  
Voor leerlingen uit klas 3 en hoger 
 
Een uur lang flink losgaan op de mooiste en beste 
trampolines die je je kunt bedenken. Bij Rebound World in 
Zwolle hoef je je niet snel te vervelen! Naast de grote Jump 
Area kun je je klasgenoten ook uitdagen voor een potje 
dodgeball, oefen op je saltoskills op de airbag of ga kun je 
losgaan op de slamdunk.  
 
Voor wie is deze activiteit bedoeld:  Voor leerlingen van klas 3 of hoger. Wel geldt het aantal maximale 

inschrijvingen van 80 leerlingen, dus vol is vol. 

Wat wordt er georganiseerd:   Een uur lang losgaan bij trampolinepark Rebound World  

Waar:      Ossenkamp 3 te Zwolle (EIGEN VERVOER!) 



 

 

Tijd:      Volgt t.z.t. 

Kosten:     € 9,00 

 

Wat moet je meenemen: 

Sportkleding 

Speciale SPRINGSOKJES (te koop voor €1,- bij het trampolinepark) 

Wat te eten en te drinken 

 

 
 

The Training Club Dedemsvaart Fitness 

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger 
 
Één van de activiteiten die hier in de buurt wordt 
aangeboden is het kennismaken met sportschool The 
Training Club. Als je je aanmeldt voor deze activiteit maak je 
kennis met onder andere fitness. Je gaat een uur aan de slag 
met allerlei oefeningen die te maken hebben met cardio en 
met kracht. Daarnaast zul je in een half uur compleet worden afgemat tijdens een les Boxfiit. 
 
Voor wie is deze activiteit bedoeld:  Voor leerlingen van klas 3 of hoger. Wel geldt het aantal maximale 

inschrijvingen van 32 leerlingen, dus vol is vol. 

Wat wordt er georganiseerd:  Anderhalf uur kennismaken met activiteiten in sportschool The Training Club 

te Dedemsvaart 

Waar:      Langewijk 366 in Dedemsvaart 

Tijd:      Van 10.30u tot ongeveer 12.00u 

Kosten:     €4,00 

 

Wat moet je meenemen: 

Sportkleding + zaalschoenen 

Bidon 

Handdoek 

 
 

Zaalvoetbaltoernooi  

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger 
 

Voor de leerlingen die het liever wat dichter bij huis zoeken, maar 

ook hun skills graag willen laten zien, wordt er in de Citadel een 

zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Leerlingen geven zich op voor 

deze gratis activiteit en spelen onderling een zaalvoetbaltoernooi.  

 

 

Voor wie is deze activiteit bedoeld:  Voor leerlingen van  klas 3 of hoger 

Wat wordt er georganiseerd:   Zaalvoetbaltoernooi 



 

 

Waar:      Sporthal de Citadel (Dedemsvaart) 

Tijd:      Van 13.15u tot ongeveer 15.00u 

Kosten:     Deze activiteit is gratis voor leerlingen 

 

Wat moet je meenemen: 

Sportkleding 

Zaalvoetbalschoenen 

Wat te eten en te drinken 

 

Volleybaltoernooi  

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger 

 

Voor de leerlingen die het leuk vinden om te volleyballen, wordt er 

speciaal voor hen een volleybaltoernooi georganiseerd. Dit 

Volleybaltoernooi vindt plaats in de Citadel. Deze gratis activiteit is 

ook één van de onderdelen die wij als school aanbieden! Eeeeeehh 

Hossa!!  

 

Voor wie is deze activiteit bedoeld:  Voor leerlingen van  klas 3 of hoger 

Wat wordt er georganiseerd:   Volleybaltoernooi 

Waar:      Sporthal de Citadel (Dedemsvaart) 

Tijd:      Van 13.15u tot ongeveer 15.00u 

Kosten:     Deze activiteit is gratis voor leerlingen 

 

Wat moet je meenemen: 

Sportkleding + zaalschoenen 

Wat te eten en te drinken 

 

 


