Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de sportklas leerlingen en aan de ouder(s)/verzorgers
van de sportklas leerlingen

Mijdrecht, 30 mei 2022
Betreft: van sportklas jaar 1 naar sportklas jaar 2; kenmerk 20220530-1947
Beste leerling, geachte heer, mevrouw,
Het afgelopen jaar zijn jullie gestart met de sportklas op het VeenLanden College. Aan
bod zijn gekomen de onderdelen hockey, burnergames, flagfootball, judo, klimmen en
een trefbaltoernooi. Sporten die je zelf misschien niet vaak gedaan hebt, maar waar jullie
allemaal erg goed in bleken te zijn. Wij kijken terug op een zeer geslaagd eerste jaar.
Voor komend jaar zijn we alweer druk bezig met het organiseren van het programma.
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, maar verdiepen ons ook in de
sporten die we al gedaan hebben. Afgelopen jaar hebben de leerlingen uit sportklas jaar
2 les gehad op maandag het 7de lesuur. Dat zal ook aankomend jaar waarschijnlijk zo
zijn. Dus houd daar rekening mee als je kiest om door te gaan met de sportklas!
Wij willen jullie vragen om goed na te denken of je volgend jaar ook wil deelnemen aan
de sportklas. Je weet inmiddels goed wat wij van jullie als sportklasleerlingen verwachten
en wat het van jou vraagt als je voor de sportklas kiest. Jouw keuze ontvangen we dan
graag via het onderstaande formulier. Het invullen van het formulier kan tot en met
10 juni.
https://forms.office.com/r/g8CmVtRNch
(log in met je accountgegevens van school)
Denk goed na over je keuze en praat erover met je ouders want als je stopt, kan je
helaas niet meer terug in de sportklas. De plekken die vrijkomen worden namelijk
vergeven aan leerlingen die op de wachtlijst staan voor de sportklas.
De kosten voor sportklas 2 bedragen €95,-*. Als je vragen hebt kun je ons aanspreken
of je vraag mailen naar het bekende mailadres sportklas@hetvlc.nl
Succes met het maken van de keuze!
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
namens
de docenten Lichamelijke Opvoeding
* Dit bedrag is exclusief de deelname aan het sportklaskamp.
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