Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan ouder(s)/verzorger(s) van en aan de leerlingen van
de sportklas uit jaar 1 VLC, locatie Mijdrecht

Mijdrecht, 10 juni 2022
Betreft: hulp bij schoolsportdag OBS Willespoort AKU Uithoorn; 20220610-1961
Beste leerling, geachte heer, mevrouw,
Via deze brief willen we jullie informatie geven over het assisteren bij de sportdag van
OBS de Willespoort. Al een aantal jaren worden de VLC sportklas leerlingen ingezet bij
het verzorgen en assisteren van sportdagen in de gemeente. Ook dit jaar wordt er weer
een beroep op jullie als sportklasleerlingen gedaan! Wat ontzettend fijn dat jullie komen
helpen bij de sportdag op woensdag 15 juni aanstaande. Jullie volgen deze dag géén
lessen.
De schoolsportdag is op bij atletiekverenging AKU in Uithoorn
De sportdag van 15 juni vindt plaats op de atletiekbaan en het veld van
atletiekvereniging Uithoorn: Randhoornweg 120, 1422 NE Uithoorn. Jullie worden
om uiterlijk 8.30 uur verwacht bij de Atletiekvereniging. Het is de bedoeling dat jullie
op eigen gelegenheid naar Uithoorn komen. Het is dus belangrijk dat je thuis vraagt of
ze je kunnen brengen/halen of dat je met een groepje afspreekt om per fiets naar
Uithoorn te gaan. Mocht het zo zijn dat je géén vervoer kunt regelen, mail dan naar
Niels Breuker (brk@hetvlc.nl). Hij heeft een aantal plekken in de auto voor leerlingen
zonder vervoer.
Op AKU krijgen jullie nog even een korte uitleg van het spel dat je gaat begeleiden. De
sportdag zelf begint om 09.15 uur. Alle spellen zijn ook al doorgenomen met jullie in de
les. Het is dus erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van het spelletje/onderdeel
wat je gaat begeleiden en de regels goed kent!
Atletiekspelletjes begeleiden
Jullie opdracht is als volgt: Met een aantal kinderen uit de klas staan jullie bij een
spel/atletiekonderdeel. Je vraagt de aandacht van de kinderen en legt kort uit wat de
bedoeling is. Gebruik daarbij altijd een voorbeeld. Bij alle onderdelen kan je punten
verdienen, dus tel de punten van de kinderen. Jullie zijn een voorbeeld voor de kinderen,
hoe enthousiaster jij bent, hoe harder de kinderen gaan werken. Alle groepjes worden
begeleid door ouders of leerkrachten. Jullie geven de score door aan de ouders of
leerkrachten.
Indeling spel en doordraaien
De indeling bij welk spelletje je staat ingedeeld, lees je hieronder. In de bijlage lees je de
uitleg van de spelletjes. Neem van te voren je spel vast goed door. Er wordt gewerkt met
een centrale tijd, als de toeter gaat, draait het groepje door naar het volgende
onderdeel. Voor de pauze ben je begeleider bij spel 1, na de pauze schuiven jullie door
naar een ander onderdeel. Zorg dus dat je van beide onderdelen op de hoogte bent!
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Meenemen
Je krijgt van ons deze dag een sportklasshirt te leen. Zodat je goed zichtbaar bent voor
de leerlingen van de basisschool en voor ons als begeleiders. Daarnaast is het natuurlijk
belangrijk dat je sportkleding aandoet dat past bij het weer. Kijk dus goed wat de
voorspellingen worden van die dag. De sportdag vindt buiten plaats, dus ook
buitenschoenen zijn belangrijk.
Voor een tussendoortje en drinken wordt gezorgd. Natuurlijk mag je zelf ook iets
meenemen.
Einde sportdag
Om 11.45 uur sluiten we de sportdag af met een estafette, na de estafette volgt de
prijsuitreiking. Rond 12.30 uur is de sportdag afgelopen. We ruimen dan even met elkaar
op en daarna kunnen jullie weer richting huis.
Alvast hartelijk bedankt en tot de 15e juni
Met sportieve groet,
VeenLanden College
Laure Montanus,
gymleerkracht OBS Willespoort
Niels Breuker,
LO-docent VeenLanden College
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Indeling onderdelen met sportklasleerlingen

1e Onderdeel
1. eendjesrace
9. bal over de lijn
2. ringwerpen
10. speerwerpen
3. Verspringen

4. Sprint

5. Hoepelspringen
6. Vortexwerpen
7.

touwtje springen

8. Pionspringen

Woensdag 15 juni
Totaal 27. lln
1 Finn
2 Anton
3 Jari v C
4 Digenzo
1 Rick
2Noud
3 Bo
4 Sanne
1 Nefeli
2 Peer
3 Melle
4 Isa V
1 Julian
2 Stacey
3 Thom-Bas
4 Isa
1 Lexi
2 Thomas

2e onderdeel

1
2
1
2

Abby
Marit
Levi
David

Hoepelspringen

1
2
3
4

Jari V
Thijs
Vince
Younes

Touwtjespringen
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Bal over de lijn
Eendjesrace
Speerwerpen
Ringwerpen
Sprint

Verspringen

vortexwerpen

Pionspringen

