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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en de leerlingen van M4 en GOM4  
 
 
Vinkeveen/Mijdrecht, 16 september 2021  
 
 

Betreft: Watersportdag M4 Vinkeveen en Mijdrecht; kenmerk 20211016-1680 
 
 
Beste leerlingen, geachte heer, mevrouw,   
 
Op donderdag 30 september is het zo ver! Dan gaan we met alle leerlingen uit M4 
van beide locaties een sportdag houden op het water!  

 
De watersportdag begint om 09.00 uur. Iedereen is uiterlijk om 08.55 uur bij de zeilschool 
aanwezig.  

Vanwege een groot evenement op het terrein bij de zeilschool starten wij de dag vanaf 
de kanovereniging. We verzamelen op de parkeerplaats bij de zeilschool en zullen dan 
gezamenlijk naar de kanovereniging lopen. 
De dag is een normale lesdag, absentie wordt voor beide blokken gecontroleerd. Bij ziekte of 

andere reden tot afwezigheid graag de absentie voor 8.00 uur melden bij de conciërges.  
 
Adres: 
Kanovereniging Vinkeveen 
Herenweg 196,  
3645 DV Vinkeveen  

 
De dag bestaat uit twee blokken van twee uur en drie kwartier waarin twee onderdelen worden 
aangeboden. Deze onderdelen zijn kanovaren, suppen, zeilen in een grote boot of zeilen in een 
kleine boot. De indeling van de groepen hangt ’s morgens bij de kanovereniging. 
 
Programma 
09.00  – 09.15 uur  ontvangst + eventueel omkleden 

09.15  – 12.00 uur   eerste onderdeel 
12.00  -  12.30 uur  middagpauze 
12.30  -  12.45 uur  ontvangst 2de tweede tijdsblok 
12.45 – 15.30 uur  tweede onderdeel  
 
Meenemen 
- lunchpakket en wat te drinken 

- zwemkleding/kleding dat nat mag worden en handdoek 
- warme en extra kleding (een nat pak heb je snel te pakken) 
- eventueel regenkleding 
- zo min mogelijk waardevolle spullen, laat ze liever thuis! 
- schoenen die nat mogen worden + een extra paar voor na afloop.  

 

N.B. het dragen van schoenen is tijdens alle onderdelen verplicht, in verband met het voorkomen 
van verwondingen. Houd er rekening mee dat je verplicht een zwemvest moet dragen tijdens de 
onderdelen. 

 

We kijken uit naar een mooie sportdag. Tot 30 september! 
 
Met vriendelijk groet,  

VeenLanden College 
namens de sectie Lichamelijke Opvoeding 
 
Marga Hoohenkerk,  
teamleider Vinkeveen 
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