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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s)  

Van klas sportklas 1 Mijdrecht en Vinkeveen 

 

 

Mijdrecht, 8 juli 2021 

 

 

Betreft: doorgaan met sportklas; kenmerk 20210709-1639 

 

 

Beste sportklas leerlingen, geachte heer, mevrouw, 

Het afgelopen jaar zijn jullie gestart met de sportklas op het VeenLanden College. Helaas 

is dit jaar vanwege Corona veel niet doorgegaan. Daar balen wij natuurlijk net zo hard 

van als jullie. Ondanks het zeer korte sportklas jaar met veel beperkingen kijken wij wel 

positief terug op deze periode.  

Voor komend schooljaar zijn we alweer druk bezig met het organiseren van de sportklas. 

We krijgen weer nieuwe sportklassen in het eerste jaar en jullie gaan door naar het 

tweede jaar. Het programma voor het tweede jaar gaat er anders uitzien dan het 

afgelopen jaar. We gaan andere sporten beoefenen, zitten meer extern en zullen bij een 

aantal sporten de verdieping ingaan. Daarnaast staat natuurlijk het surfcamp weer op de 

planning. De afgelopen twee jaar heeft helaas geen doorgang kunnen krijgen maar we 

hopen dat hier aankomend schooljaar verandering in komt. Alle informatie daarover 

ontvangen jullie tegen die tijd in een brief.  

Om een goede voorbereiding te doen voor komend schooljaar, willen we graag van jullie 

weten of je doorgaat met de sportklas of er helaas mee stopt.  

De instructie voor het goed doorgeven van de informatie vind je hieronder. Jullie hebben 

tot donderdag 15 juli om dit via de mail te laten weten.  

 

Ja! Ik ga door met de sportklas in jaar 2: 

- Je mailt naar sportklas@hetvlc.nl de volgende gegevens; 

 Voor en achternaam  

 Huidige klas  

 Locatie Vinkeveen of Mijdrecht  

- Geeft aan dat je volgend schooljaar door wilt gaan met de sportklas in jaar 2 

- Zet in het onderwerp van de mail bevestiging sportklas jaar 2 (naam)  

 

Nee, ik stop helaas volgend jaar met de sportklas:  

- Je mailt naar sportklas@hetvlc.nl de volgende gegevens;  

 Voor en achternaam  

 Huidige klas  

 Locatie Vinkeveen of Mijdrecht 

- In de mail geef je aan waarom je stopt met de sportklas   

- Zet in het onderwerp van de mail opzegging sportklas jaar 2 (naam)  
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Mochten er nog vragen zijn, mail dan gerust naar het bovenstaande adres.  

Met sportieve groet, 

VeenLanden College 

Namens de sectie LO 

 

Suzan Ungerer,  

teamleider 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hetvlc.nl

