Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen
van de brugklassen Mijdrecht
Mijdrecht, 17 juni 2022
Betreft: vrije plaatsen sportklas in het 2e jaar; kenmerk 20220617-1974
Geachte heer, mevrouw,
In de tweede klas sportklas zijn er een aantal plaatsen vrijgekomen. Daarom zijn we op
zoek naar enthousiaste leerlingen die graag zouden willen instromen in de tweede klas
sportklas.
De kosten voor de tweede klas sportklas zijn ongeveer € 95,-. Hiervoor krijg je het hele
jaar 1 lesuur extra LO met verschillende uitdagende activiteiten. In tegenstelling tot jaar
1 zitten de leerlingen van sportklas jaar 2 veel bij externen. Denk daarbij aan lessen in
het zwembad, de sportschool, de beach-velden ect. De sportklas wordt waarschijnlijk
ingeroosterd op maandag het 7e uur. De leerlingen van de tweede klas sportklas zullen
aan het einde van het jaar (juni) op een actief kamp gaan. Hier worden extra kosten voor
in rekening gebracht.
Leerlingen die interesse hebben kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
sportklas@hetvlc.nl. In deze e-mail kunnen de leerlingen aangeven wat hun motivatie is
voor de sportklas. We zouden het fijn vinden als je op de onderstaande vragen een
antwoord geeft.
• Waarom denk je dat je geschikt bent voor de sportklas?
• Wat lijkt je leuk aan de sportklas?
• Welke sporten doe je zelf al?
De leerlingen zullen geselecteerd worden op basis van de tekst in de e-mail en op basis
van de gevolgde lessen LO.
De uiterste datum om je aan te melden is vrijdag 24 juni. Daarna zal een selectie
gemaakt worden. De leerlingen krijgen voor de vakantie te horen of ze wel of niet
geplaatst zijn voor de tweede klas sportklas.
Uiteraard is het niet nodig om je in te schrijven voor de tweede klas sportklas
als je afgelopen jaar in de sportklas zat en al aangegeven hebt dat je doorgaat
met de sportklas.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Sportklas docenten
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