
Betreft: BINNENSPORTDAG ZEVEN LINDEN COLLEGE OP 23 DECEMBER 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Zeven Linden College,

Hier vindt u alle informatie rondom de sportoriëntatie op 23 december a.s.

Via WisCollect kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun zoon/dochter inschrijven voor één van de activiteiten!
Deze mail ontvangt u van Margreet Rooth (m.rooth@zeven-linden.nl).

Er worden verschillende activiteiten aangeboden die alles te maken hebben met bewegen en sport.
Hieronder vindt u de deze activiteiten, denk eraan dat met uitzondering van het bezoek aan Thialf alles met
eigen vervoer moet worden geregeld. Aan de meeste activiteiten zitten kosten verbonden, ook zijn er twee
kosteloze activiteiten.

Als uw zoon/dochter is ingeschreven via WisCollect ontvangt u automatisch een factuur. Belangrijk is dat
deze factuur voor 23 december betaald wordt. Als uw zoon/dochter kiest voor een gratis activiteit ontvangt
u geen factuur, maar moet u uw zoon/dochter wel inschrijven via WisCollect om het overzicht van de
inschrijvingen compleet te houden.

mailto:m.rooth@zeven-linden.nl


VOOR ALLE LEERLINGEN UIT ALLE LEERJAREN:

Schaatsen in THIALF

(maximaal 140 leerlingen)

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 het Zeven Linden College die zich hebben
opgegeven

Wat wordt er georganiseerd: Schaatsen in Thialf Heerenveen
Vertrek per bus: 12.00u vanaf de parkeerplaats naast school, om 16.00u ben je weer

terug.
Kosten: €15,-

Geen eigen schaatsen?? Tegen inlevering van je identiteitskaart kun je bij Thialf ook schaatsen huren, de
kosten bedragen €7,50 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 schaatsen / voor het huren van een kluisje)
Identiteitskaart
Lunch (indien nodig)



PROGRAMMA SPORTORIËNTATIE KLAS 3 EN HOGER (dus niet voor de onderbouw)

Trampolinepark Krazy Kangaroo
Voor leerlingen uit klas 3 en hoger

(minimaal 40, maximaal 96 leerlingen)

Anderhalf uur lang flink losgaan op de mooiste en
beste trampolines die je je kunt bedenken. Bij Krazy
Kangaroo 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 je de
saltoskills op de airbag of kun je losgaan op de
slamdunk.

Wat wordt er georganiseerd: Anderhalf uur lang los gaan bij trampolinepark Krazy Kangaroo

Waar: Ossenkamp 3 te Zwolle (EIGEN VERVOER!)

Tijd: 13.00u - 14.30u

Kosten: €11,- (inclusief sokken)

Wat moet je meenemen:

Sportkleding

Speciale SPRINGSOKJES (krijg je op locatie)

Wat te eten en te drinken



The Training Club Dedemsvaart
Fitness en Boxfiit
Voor leerlingen uit klas 3 en hoger

(maximaal 36 leerlingen)

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
groepsles boxfiit.

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

te Dedemsvaart

Waar: Langewijk 366 in Dedemsvaart

Tijd: 10.30u - 12.00u

Kosten: €4,-

Wat moet je meenemen:

Sportkleding + zaalschoenen

Bidon

Handdoek

Squashen bij Baalderslag in Hardenberg
Voor leerlingen uit klas 3 en hoger

(Maximaal 12 leerlingen)

Terug in het programma is het kennismaken met de sport squash. Wie de bal kaatst, kan hem terug

verwachten. Bij dit tennisspel gebruikt men de muur om de tegenstander de loef af te steken. In deze clinic

maak je kennis met het spel squash, de materialen en de regels. Na twee uur zul je uitgeput huiswaarts

keren!

Wat wordt er georganiseerd: Anderhalf uur kennismaken met het spelletje squash

Waar: Baalderslag Hardenberg

Dr A. Schweitzerlaan 1 A, 7772 EC Hardenberg  (EIGEN VERVOER!)

Tijd: 11.00u - 12.30u

Kosten: €3,50

Wat moet je meenemen:

Sportkleding

Zaalschoenen (verplicht!)

Wat te eten en te drinken



Klimmen bij Yosemite in Zwolle

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger

(Minimaal 8 leerlingen)

Sportklimmen is een populaire sport die zowel indoor in
klimcentra kan worden beoefend als in de rotsen en bergen.
Het Klim & Outdoorcentrum Yosemite biedt veel
mogelijkheden voor zowel de beginnende klimmer als de
(verder) gevorderde klimmer. Daag jezelf uit en bereik die top!

Wat wordt er georganiseerd: Kennismaken met sportklimmen

Waar: Van der Heydenstraat 8 te Zwolle (EIGEN VERVOER!)

Tijd: 10.00u - 12.00u

Kosten: €12,50

Wat moet je meenemen:

Sportkleding

Schoenen met stevige zool

Wat te eten en te drinken



BMX

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger

(maximaal 56 leerlingen)

BMX; een populaire sport de snel groeit, mede door de

prestaties van onze Niek Kimman. Niek is ooit in Dedemsvaart

begonnen als BMX-er. Op diezelfde baan kun jij nu ook je skills

laten zien. Onder begeleiding van Justin Kimman kun je

deelnemen aan deze vette clinic van anderhalf uur.

Wat wordt er georganiseerd: BMX kennismaking bij Kimman Indoor

Waar: Woudbloemweg 8a te Dedemsvaart

Tijd: Anderhalf uur (tijdstip afhankelijk van indeling groepjes)

Kosten: €10,-

Wat moet je meenemen:

Sportkleding

Schoenen met stevige zool

Wat te eten en te drinken



Zaalvoetbaltoernooi

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger

(minimaal 8, maximaal 24 leerlingen)

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

spelen onderling een zaalvoetbaltoernooi.

Wat wordt er georganiseerd: Zaalvoetbaltoernooi

Waar: Sporthal de Citadel (Dedemsvaart)

Tijd: 13.00u - 14.30u

Kosten: Gratis

Wat moet je meenemen:

Sportkleding

Zaalvoetbalschoenen

Wat te eten en te drinken

Volleybaltoernooi

Voor leerlingen uit klas 3 en hoger

(Minimaal 8, maximaal 28 leerlingen)

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!!

Wat wordt er georganiseerd: Volleybaltoernooi

Waar: Sporthal de Citadel (Dedemsvaart)

Tijd: 13.00u - 14.30u

Kosten: Gratis

Wat moet je meenemen:

Sportkleding + zaalschoenen

Wat te eten en te drinken


