
Amsterdam, 1 februari 2018 
 

Betreft: sportmiddag 2e klassen, donderdag 8 februari 2018 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Er zal voor de tweede klassen een sportmiddag worden georganiseerd die geheel in het teken staat 
van de sport badminton. De sportmiddag zal plaatsvinden op donderdag 8 februari, in de 
Sporthallen Zuid en zal duren van 12.30 uur tot 15.30 uur.  
 
Dit betekent dat uw zoon of dochter tot en met het vierde uur gewoon het rooster van de normale 
donderdag zal volgen. Vanaf 12.00 uur zal de tijd gebruikt worden om alle tweede jaars leerlingen te 
verplaatsen naar de Sporthallen Zuid. Dit kan op twee manieren gebeuren: 
 

1. Uw zoon/dochter komt op de fiets naar school en gaat vanaf school zelfstandig naar de 
Sporthallen Zuid. Wij zien hierbij graag dat kinderen die niet zeker zijn van de juiste route 
een klasgenoot of medeleerling vindt, om samen mee te fietsen.  

2. Uw zoon/dochter komt met het OV naar school en gaat vanaf school onder begeleiding van 
een docent met de bus of – afhankelijk van het weer, lopend - naar de Sporthallen Zuid. Dit 
mag niet zelfstandig! 

 
Het adres van Sporthallen Zuid: 
 
Burgerweeshuispad 54 
1076 EP 
Amsterdam 
020 251 7700 
 
Als iedereen is aangekomen kunnen wij het toernooi starten om 13.00 uur. Om het toernooi op volle 
kracht te kunnen spelen, zijn een aantal dingen essentieel: 
 

• Sportkleding 

• Binnenschoenen 

• Genoeg eten en drinken  

• In geval van reizen met OV; een OV-chipkaart met saldo 
 
Tot slot dient nog het volgende vermeld te worden. Tijdens het gehele toernooi zullen de normale 
schoolregels gelden. Dit betekent bijvoorbeeld: geen pet binnen, geen kauwgom, geen troep maken, 
sociaal gedrag en zo zijn er nog een aantal bekende regels te noemen. Wij zullen de leerlingen hier – 
omdat we in de Sporthallen Zuid te gast zijn – uiteraard aan houden. Als een leerling zich niet aan de 
schoolregels kan houden tijdens het toernooi, zal hij of zij terug naar school worden gestuurd en de 
gemiste tijd op een ander moment in moeten halen.  
 
Uiteraard hopen wij op een sportieve, gezellige middag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De sectie LO 
Chris Wakker, 
Yvette Stuvel, 
Kevin Hoogeweg 


