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 sportdag/sportoriëntatie op 23 december a.s.

SPORTDAG ONDERBOUW (VERPLICHT):
Klas 1: Basketbaltoernooi
Aanwezig in Citadel: 8.00u
Start: 8.15u
Einde: 9.45u
Leerlingen spelen onderling een basketbaltoernooi georganiseerd door de leerlingen van BSM klas 4AH.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om hun zoon/dochter aan te moedigen tijdens de sportdag,
wel dienen ze dan plaats te nemen op de tribune.
Klas 2: Volleybaltoernooi
Aanwezig in Citadel: 9.45u
Start: 10.00u
Einde: 11.30u
Leerlingen spelen onderling een volleybaltoernooi georganiseerd door de leerlingen van BSM klas 5AH.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om hun zoon/dochter aan te moedigen tijdens de sportdag,
wel dienen ze dan plaats te nemen op de tribune.

Aansluitend aan de sportdag van de 2e klas gaan alle leerlingen die zich hebben
opgegeven om te schaatsen naar het THIALF IJsstadion in Heerenveen!

Via WisCollect kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun zoon/dochter aanmelden voor de schaatsmiddag in Thialf
Heerenveen! Deze mail ontvangt u van Margreet Rooth (m.rooth@zeven-linden.nl). Deze activiteit is niet
verplicht, mocht uw zoon/dochter niet gaan heeft de leerling een vrije middag.
Als uw zoon/dochter is ingeschreven via WisCollect ontvangt u automatisch een factuur. Belangrijk is dat
deze factuur voor 23 december betaald wordt.

Wat gaan we doen:
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 mee willen
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.
€15,Kosten:
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)

